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LLLaaa ccceeelllooo dddeee nnniiiaaa EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa AAAsssoooccciiiooo eeessstttaaasss
lllaaa tttiiipppaaa kkkaaajjj eeennneeerrraaalllaaa dddeee iiiuuu rrrooonnndddooo dddeee lllaaa
EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa MMMooovvvaaadddooo,,, ttt...eee... lllaaa ppprrrooommmoooccciii---
aaadddooo,,, dddeee lllaaa IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiaaa LLLiiinnngggvvvooo
pppeeerrreee dddeee ppprrrooopppaaagggaaannndddooo,,, kkkaaajjj iiinnnsss---
tttrrruuuaaadddooo ppprrriii lllaaa llliiinnngggvvvooo mmmeeemmm...
RRRiiilllaaattteee aaalll lllaaa ppprrrooopppaaagggaaannndddooo fffaaa---
vvvooorrreee aaalll EEEssspppeeerrraaannntttooo,,, nnnuuunnnttteeemmmpppeee
nnniiiaaa eeefffaaa iiilllooo eeessstttaaasss lllaaa iiinnnttteeerrreeetttaaa

pppaaa ooo dddeee nnniiiaaa AAAsssoooccciiiooo,,, kkkiiieeesss
aaallliiirrr---aaadddrrreeesssooo eeessstttaaasss:::
hhhttttttppp::: //////uuuiiicccaaa... iiinnnfffooo///eeessspppeeerrraaannntttooo///

TTTiiiuuu bbblllooogggooo eeessstttaaasss nnniiiaaa vvveeerrraaa fffeee---
nnneeessstttrrrooo aaalll lllaaa mmmooonnndddooo,,, aaalll lllaaa
mmmooonnndddooo kkkiiiuuu iiinnnttteeerrreeesssiii uuusss ppprrriii
nnniiiaaa aaafffeeerrrooo kkkaaajjj ppprrreeetttuuusss kkkooonnntttrrriii---
bbbuuuiii aaalll lllaaa sssooolllvvvooo dddeee lllaaa llliiinnngggvvvaaa
ppprrrooobbbllleeemmmooo...
NNNiiiaaa iiidddeeeooo rrriiilllaaattteee aaalll tttiiiuuu pppaaa ooo
eeessstttaaasss pppuuubbbllliiikkkiiigggiii eeennn iii iiiuuu---
ssspppeeecccaaannn mmmaaattteeerrriiiaaalllooonnn ccceeellleee mmmooonnn---
tttrrriii kkkeee pppeeerrreee dddeee lllaaa IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiaaa
LLLiiinnngggvvvooo ooonnniii pppooovvvaaasss eeennntttrrreeeppprrreeennniii
kkkaaajjj ppprrraaakkktttiiikkkiii iiiuuu aaajjjnnn nnniiivvveeelllooonnn jjjeee
kkkooommmuuunnniiikkkaaadddooo... EEEnnn nnniiiaaa pppaaa ooo
ooonnniii pppooovvvaaasss tttrrrooovvviii,,, kkkrrrooommm iiinnn---
fffooorrrmmmaaadddooo ppprrriii lllaaa aaagggaaadddooo dddeee nnniiiaaa
AAAsssoooccciiiooo,,, aaannnkkkaaa tttrrraaaddduuukkkaaa ooojjjnnn eeelll
nnnaaaccciii---llliiinnngggvvvaaajjj vvveeerrrkkkooojjj,,, rrraaapppooorrrtttooojjj,,,
aaarrrtttiiikkkooolllooojjj,,, kkkaaannntttooojjj,,, ttteeekkkssstttooojjj ppprrriii
hhhiiissstttooorrriiiooo,,, rrreeellliiigggiiiooo,,, pppooollliiitttiiikkkooo,,, fffiii---
lllooozzzooofffiiiooo,,, sssccciiieeennncccooo,,, iiinnnfffooorrrmmmaaadddiii---
kkkooo,,, rrreeeccceeennnzzzooojjj dddeee llliiibbbrrrooojjj kkkaaajjj fffiiilll---
mmmooojjj……… NNNuuu,,, ppprrriii iiiuuujjj eeelll lllaaa mmmeeennn---
ccciiiiiitttaaajjj ttteeemmmooojjj aaannnkkkooorrraaa eeessstttaaasss nnneee---
nnniiiooo eeennn nnniiiaaa pppaaa ooo,,, ssseeeddd lllaaa ppplllaaannnooo
eeessstttaaasss kkkeee iii eeessstttuuu mmmaaalllfffeeerrrmmmaaatttaaa aaalll iiiooo iii...
TTTiiiuuurrriiilllaaattteee nnniii aaakkkccceeeppptttaaasss kkkooonnntttrrriiibbbuuuaaa ooojjjnnn dddeee lllaaa
gggeeeeeessspppeeerrraaannntttiiissstttooojjj kkkiiiuuujjj dddeeezzziiirrruuusss iiiooonnn pppuuubbbllliiikkk---
iiigggiii... LLLaaa sssooolllaaa kkkooonnndddiii ooo pppooorrr lllaaa aaakkkccceeeppptttooo dddeee

mmmaaattteeerrriiiaaalllooojjj eeessstttaaasss tttiiiooo kkkeee lllaaa eeennnhhhaaavvvooo rrreeezzzuuullltttuuu
ooofffeeennndddaaa pppooorrr nnneeennniiiuuu;;; ttteeemmmaaannnttteee ppprrriii iiidddeee(((ooolllooo---
gggiii)))aaajjj ttteeemmmooojjj lllaaa mmmaaalllaaakkkooorrrdddooo kkkaaajjj mmmaaalllkkkooonnn---

ssseeennntttooo eeessstttaaasss nnnooorrrmmmaaalllaaa aaafffeeerrrooo,,,
ssseeeddd lllaaa ooofffeeennndddaaadddooo kkkaaajjj iiinnnsssuuulllttt---
aaadddooo eeessstttaaasss nnneeetttooollleeerrreeebbblllaaa...
SSSaaammmaaannn iiidddeeeooonnn nnniii hhhaaavvvaaasss rrriiilllaaattteee
aaalll iii tttiiiuuu rrreeevvvuuuooo,,, HHHEEELLLEEECCCOOO ...
CCCeeettteeerrreee,,, lllaaa ppprrroooppprrraaa rrreeevvvuuuooo eeesss---
tttaaasss pppaaarrrtttooo eeelll lllaaa rrreeettt---pppaaa ooo,,, ttt...eee...
ooonnniii pppuuubbbllliiikkkiiigggaaasss iiinnn eeennn lllaaa pppaaa---
ooo kkkaaajjj kkkrrrooommmeee nnniii ppplllaaannnaaasss eeennn---

kkkooonnnddduuukkkiii eeennn lllaaa bbblllooogggooonnn lllaaa tttuuu---
tttaaannn kkkooollleeekkktttooonnn dddeee lllaaa rrreeevvvuuuooo...
NNNuuunnn eeessstttaaasss nnnuuurrr kkkeeelllkkkaaajjj eeelll lllaaa
lllaaassstttaaajjj nnnuuummmeeerrrooojjj,,, ssseeeddd iiiooommm---
pppooosssttt---iiiooommm ooonnniii aaallldddooonnnooosss lllaaa ccceee---
ttteeerrrooonnn eeelll lllaaa kkkooollleeekkktttooo...
KKKiiieeelll sssccciiiaaattteee,,, iiiuuu eeessspppeeerrraaannntttiiissstttaaa
rrreeevvvuuuooo sssiiitttuuuiii aaasss eeennn uuunnnuuu eeelll ddduuu
gggrrruuupppooojjj;;; lllaaa PPPEEERRR---EEEssspppeeerrraaannntttaaajjj
kkkaaajjj lllaaa PPPRRRIII---EEEssspppeeerrraaannntttaaajjj... iiiuuujjj
pppeeerrriiiooodddaaa ooojjj eeelll aaammmbbbaaa gggrrruuupppooojjj
eeessstttaaasss PPPOOORRR---EEEssspppeeerrraaannntttaaajjj aaarrr iiiuuu---
aaa aaallliii---mmmaaannniiieeerrreee iiiuuujjj iiillliii,,, nnnuuurrr
ppprrrooo lllaaa fffaaakkktttooo kkkeee iiillliii uuuzzzaaasss lllaaa
IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiaaannn LLLiiinnngggvvvooonnn,,, kkkooonnntttrrriii---
bbbuuuaaasss aaalll lllaaa dddiiisssvvvaaassstttiiigggaaadddooo kkkaaajjj
ppprrrooopppaaagggaaannndddaaadddooo ppprrriii EEEssspppeeerrraaannn---
tttooo... SSSeeeddd PPPEEERRR---EEEssspppeeerrraaannntttaaajjj eeessstttaaasss
tttiiiuuujjj pppuuubbbllliiikkkiiigggaaa ooojjj kkkiiiuuujjj pppeeerrreee dddeee
EEEssspppeeerrraaannntttooo ppprrriiitttaaakkktttaaasss iiiuuussspppeee---
cccaaannn ttteeemmmooonnn,,, DDDuuummmeee,,, PPPRRRIII---EEEsss---
pppeeerrraaannntttaaajjj eeessstttaaasss tttiiiuuujjj ttteeemmmaaannntttaaajjj
ppprrriii lllaaa EEEssspppeeerrraaannntttooo mmmeeemmm kkkaaajjj lllaaa
EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa MMMooovvvaaadddooo... TTTiiiuuurrriii---

lllaaattteee,,, nnniiiaaa HHHEEELLLEEECCCOOO iiiaaammmaaannniiieeerrreee iiiooommmeee aaapppaaarrr---
ttteeennnaaasss aaalll aaammmbbbaaa tttiiipppooojjj ssseeeddd pppllleeejjjgggrrraaadddeee iii
eeessstttaaasss PPPEEERRR---EEEssspppeeerrraaannntttaaa... NNNiii ppprrriiitttrrraaakkktttaaasss pppeeerrr
lllaaa rrreeevvvuuuooo iiiuuutttiiipppaaannn ttteeemmmaaarrrooonnn pppeeerrreee dddeee EEEssspppeee---
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rrraaannntttooo,,, ssseeeddd aaannnkkkaaa iiiooommmeeettteee nnniii oookkkuuupppiii aaasss ppprrriii
lllaaa lllaaabbbooorrraaadddooo dddeee lllaaa EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa MMMooovvvaaadddooo...
KKKooonnnkkkrrreeettteee,,, eeennn iii tttiiiuuu nnnuuummmeeerrrooo nnniii iiiooommmeeettteee
ppprrriiittteeemmmaaasss lllaaa iii---jjjaaarrraaajjjnnn kkkooonnngggrrreeesssooojjjnnn dddeee EEEsss---
pppeeerrraaannntttooo,,, lllaaa HHHiiissspppaaannnaaannn kkkaaajjj lllaaa UUUnnniiivvveeerrrsssaaalllaaannn...
KKKooommmppprrreeennneeebbbllleee,,, lllaaa PPPEEERRR---EEEssspppeeerrraaannntttaaa mmmaaattteee---
rrriiiaaalllooo eeessstttaaasss dddeeessstttiiinnnaaatttaaa aaalll lllaaa eeennneeerrraaalllaaa pppuuubbbllliii---
kkkooo,,, kkkooonnnaaannntttooojjj kkkaaajjj llleeerrrnnnaaannntttooojjj dddeee lllaaa IIInnnttteeerrrnnnaaa---
ccciiiaaa LLLiiinnngggvvvooo ssseeeddd nnneee ssspppeeeccciiiaaallleee iiinnnttteeerrreeesssaaatttaaajjj ppprrriii
lllaaa EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa MMMooovvvaaadddooo... MMMaaallleee,,, lllaaa PPPRRRIII---
EEEssspppeeerrraaannntttaaa iiinnnfffooorrrmmmaaadddooo pppooovvvaaasss iiinnnttteeerrreeesssiii eeefffeee
aaalll lllaaa aaakkktttiiivvvuuulllooojjj mmmeeemmm
dddeee tttiiiuuu EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa
MMMooovvvaaadddooo kkkaaajjj eeessstttaaasss
eeefffeee dddeeessstttiiinnnaaatttaaa aaalll lllaaa
mmmeeemmmbbbrrrooojjj dddeee nnniiiaaa EEEsss---
pppeeerrraaannntttiiissstttaaa aaasssoooccciiiooo...
SSSeeeddd ttteeemmmaaannnttteee ppprrriii iiinnn---
ttteeerrrnnnaaa iiinnnfffooorrrmmmaaadddooo aaalll
lllaaa eeessspppeeerrraaannntttiiissstttaaajjj mmmooo---
vvvaaadddaaannnooojjj ooonnniii dddeeevvvaaasss
aaallldddooonnniii kkkeee nnnuuunnn nnniiiaaa
AAAssstttuuurrraaa EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa
AAAsssoooccciiiooo hhhaaavvvaaasss aaallliiiaaannn
iiinnnfffooorrrmmm---mmmeeedddiiiooonnn kkkiiiuuu,,,
aaannnkkkaaa iii,,, eeessstttaaasss eeennn---
kkkooonnnddduuukkkaaatttaaa eeennn lllaaa iiinnn---
ttteeerrrrrreeettt---pppaaa ooonnn... NNNiii ttteee---
mmmaaasss ppprrriii lllaaa AAAEEEAAA---IIInnn---
fffooorrrmmmiiilllooo... iii eeessstttaaasss nnneee
rrreeevvvuuuooo,,, ssseeeddd bbbuuulllttteeennnooo,,,
kkkiiiuuu aaapppeeerrraaasss pppllliii ooofffttteee
ooolll lllaaa rrreeevvvuuuooo HHHEEELLLEEE---

CCCOOO kkkaaajjj eeessstttaaasss dddeeedddiii ---
aaatttaaa aaalll nnnuuurrr iiinnnfffooorrrmmmooo ppprrriii lllaaa aaagggaaadddooo dddeee nnniiiaaa
AAAsssoooccciiiooo kkkaaajjj aaallliiiaaa mmmaaattteeerrriiiaaalllooo iiinnnttteeerrreeesssaaa nnnuuurrr dddeee
vvviiiddd---pppuuunnnkkktttooo dddeee lllaaa EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa MMMooovvvaaadddooo...
LLLaaa KKKrrreeeaaadddooo dddeee tttiiiuuu iiinnnfffooorrrmmmiiilllooo eeessstttiiisss aaakkkooorrrddd---
iiitttaaa eeennn lllaaa aaannntttaaa lllaaassstttaaa AAAssseeemmmbbbllleeeooo dddeee nnniiiaaa
AAAsssoooccciiiooo,,, kkkaaajjj pppaaasssiiinnntttaaannn jjjaaarrrooonnn eeessstttiiisss eeellldddooonnniiitttaaajjj
lllaaa ddduuu uuunnnuuuaaajjj nnnuuummmeeerrrooojjj ... iii---jjjaaarrreee aaapppeeerrriiisss lllaaa 333aaa
kkkaaajjj 444aaa nnnuuummmeeerrrooojjj...
IIInnnttteeerrr tttiiiuuu iiinnnttteeerrrnnnaaa,,, PPPRRRIII---EEEssspppeeerrraaannntttaaa iiinnnfffooorrrmmm---
aaadddooo eeessstttaaasss mmmeeennnccciiiiiinnndddaaa lllaaa EEEssspppeeerrraaannntttiiissstttaaa FFFeeesss---
tttooo dddeee lllaaa pppaaasssiiinnntttaaa jjjaaarrrooo... iiiuuujjjaaarrreee,,, lllaaa EEE---MMMooovvv---
aaadddooo kkkaaajjj eeennneee dddeee iii lllaaa gggeeeeeessspppeeerrraaannntttiiissstttooojjj dddeee

AAAssstttuuurrriiiooo,,, eeennn dddaaatttooo ppprrroookkksssiiimmmaaa aaalll lllaaa 111555aaa dddeee
dddeeeccceeemmmbbbrrrooo,,, dddaaatttrrreeevvveeennnooo dddeee lllaaa nnnaaassskkkiii tttaaagggooo
dddeee LLLaaazzzaaarrrooo LLLuuudddooovvviiikkkooo ZZZaaammmeeennnhhhooofff,,, aaa tttooorrrooo
dddeee lllaaa IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiaaa LLLiiinnngggvvvooo EEESSSPPPEEERRRAAANNNTTTOOO,,,
fffaaarrraaasss fffeeessstttooonnn kkkuuunnn dddiiivvveeerrrssstttiiipppaaajjj aaakkktttooojjj...
EEEnnn lllaaa jjjaaarrrooo 222000000666,,, lllaaa eeessspppeeerrraaannntttiiissstttaaarrrooo dddeee nnniiiaaa
rrreeegggiiiooonnnooo hhhaaavvviiisss tttiiiuuunnn fffeeessstttooonnn lllaaa 111777aaannn dddeee
dddeeeccceeemmmbbbrrrooo... LLLaaa eeessspppeeerrraaannntttiiissstttaaajjj gggrrruuupppooojjj dddeee
GGGiiijjjóóónnn kkkaaajjj AAAvvviiilllééésss sssiiinnn ssseeekkkvvvaaasss jjjaaarrrooonnn pppooosssttt
jjjaaarrrooo eeennn lllaaa ooorrrgggaaannniiizzzaaadddooo dddeee tttiiiuuu fffeeessstttooo,,, kkkooo---
mmmuuunnnaaa pppooorrr aaammmbbbaaa rrrooonnndddooojjj... EEEnnn 222000000666 dddeeevvviiisss

ooorrrgggaaannniiizzziii lllaaa fffeeessstttaaajjjnnn
aaakkktttooojjjnnn nnniiiaaa EEE---AAAsssooo---
ccciiiooo dddeee GGGiiijjjóóónnn,,, ssseeeddd
iii---fffooojjjeee lllaaa llloookkkooo nnneee
eeessstttiiisss tttiiiuuu iii uuurrrbbbooo
ssseeeddd CCCaaannndddááásss,,, aaapppuuuddd---
mmmaaarrraaa uuurrrbbbeeetttooo kkkiiiuuu
sssiiitttuuuaaasss,,, ppprrroookkksssiiimmmuuu---
mmmeee,,, mmmeeezzzdddiiissstttaaannnccceee
dddeee lllaaa ddduuu eeessspppeeerrraaannnttt---
iiissstttaaajjj ccceeennntttrrrooojjj dddeee
AAAssstttuuurrriiiooo::: AAAvvviiilllééésss kkkaaajjj
GGGiiijjjóóónnn...
LLLaaa uuunnnuuuaaa aaakkktttooo eeessstttiiisss
mmmeeesssooo eeennn EEEssspppeeerrraaannn---
tttooo eeennn lllaaa ppprrreee eeejjjooo dddeee
CCCaaannndddááásss;;; ooofffiiiccciiisss iiinnn
lllaaa jjjeeezzzuuuiiitttaaa pppaaassstttrrrooo
JJJeeesssúúússs AAAnnngggeeelll FFFeeerrr---
nnnááánnndddeeezzz... TTTiiiuuu aaakkktttooo
kkkaaajjj lllaaa ssseeekkkvvvaaa ppprrrooo---
mmmeeennnaaadddooo dddeee lllaaa gggeee---
eeessspppeeerrraaannntttiiissstttooojjj tttrrraaa lllaaa

uuurrrbbbooo eeessstttiiisss sssuuufffiii eee fffoootttiiitttaaa... LLLaaa fffoootttooo---rrraaapppooorrrtttooo
dddeee tttiiiuuu tttaaagggooo aaapppeeerrraaasss sssuuurrr lllaaa ssseeekkkvvvaaa pppaaa ooo...
LLLaaa fffeeessstttaaadddooo kkkuuulllmmmiiinnniiisss pppeeerrr lllaaa bbbaaannnkkkeeedddooo kkkiiiuuu
ssseeekkkvvveee oookkkaaazzziiisss eeennn rrreeessstttooorrraaaccciiiooo dddeee tttiiiuuu uuurrrbbbooo...
PPPooosssttt lllaaa mmmaaannn aaadddooo mmmeeemmm,,, kkkiiieeelll kkkuuutttiiimmmeee eeennn
tttiiiaaajjj oookkkaaazzzooojjj,,, eeessstttiiisss eeennn tttiiiuuu llloookkkooo aaagggrrraaabbblllaaa kkkaaajjj
aaammmuuuzzzaaa ddduuummmvvveeessspppeeerrraaa kkkuuunnnrrreeessstttaaadddooo eeennn kkkiiiuuu
nnneee mmmaaannnkkkiiisss kkkaaannntttaaadddooo,,, dddeeekkklllaaammmaaadddooo………
PPPrrriii tttiiiuuu fffeeessstttooo,,, sssaaammmkkkiiieeelll ppprrriii aaallliiiaaajjj iiinnnfffooorrrmmmooojjj
dddeee lllaaa vvviiivvvooo dddeee nnniiiaaa EEE---AAAsssoooccciiiooo eeessstttaaasss pppllliii aaammm---
pppllleeekkksssaaa rrraaapppooorrrtttaaadddooo eeennn lllaaa mmmeeennnccciiiiiitttaaajjj nnnuuummmeee---
rrrooojjj dddeee AAAEEEAAA---IIInnnfffooorrrmmmiiilllooo...
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DDDaaa rrriiigggaaannnttteee kkkuuunnn lllaaa rrraaapppooorrrtttaaadddooo ppprrriii lllaaa aaaggg---
aaadddooo dddeee nnniiiaaa EEE---AAAsssoooccciiiooo,,, iiinnndddaaasss nnnuuunnn mmmeeennnccciiiiii
lllaaa eeefffaaannn eeelll nnniiiaaajjj tttaaassskkkooojjj::: lllaaa iiinnnssstttrrruuuaaadddooo ppprrriii lllaaa
IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiaaa LLLiiinnngggvvvooo...
DDDeee aaannntttaaa mmmuuullltttaaajjj jjjaaarrrooojjj,,, eee nnniii gggvvviiidddaaasss lllaaa
kkkuuurrrsssooojjjnnn dddeee EEEssspppeeerrraaannntttooo SSSaaannntttiiiaaagggooo MMMuuulllaaasss,,,
iiiaaammmaaa PPPrrreeezzziiidddaaannntttooo dddeee lllaaa AAAsssoooccciiiooo kkkaaajjj nnnuuunnn---
ttteeemmmpppeee HHHooonnnooorrraaa PPPrrreeezzziiidddaaannntttooo... OOOkkktttooobbbrrreee dddeee
lllaaa pppaaasssiiinnntttaaa jjjaaarrrooo llliii kkkooommmeeennnccciiisss nnnooovvvaaannn BBBaaazzzaaannn
KKKuuurrrsssooonnn kkkaaajjj gggvvviiidddiiisss iiisss ddduuummm tttiiieeesss tttuuutttaaa
uuunnnuuuaaa tttrrriiimmmooonnnaaatttooo...
SSSeeeddd ddduuummm lllaaa fffeeerrriiieeetttooo
dddeee lllaaa KKKrrriiissstttnnnaaassskkkaaa
kkkaaajjj JJJaaarrrfffiiinnnaaa ttteeemmmpppooo
llliii sssuuufffeeerrriiisss gggrrraaavvvaaannn
aaakkkccciiidddeeennntttooonnn...
RRReeezzzuuulllttteee dddeee fffaaallliii ooo
sssuuurrrttteeerrreeennn,,, rrrooommmpppiii ---
iiisss aaalll llliii kkkeeelllkkkaaajjj ooosss---
tttooojjj kkkaaajjj llliii dddeeevvviiisss eeessstttiii
hhhooossspppiiitttaaallliiigggiiitttaaa kkkaaajjj
rrreeessstttiii pppooosssttteee ssseeennn---
mmmooovvveee ddduuummmlllooonnngggeee...
NNNuuunnn,,, pppooosssttt oookkk mmmooo---
nnnaaatttooojjj,,, llliii eeessstttaaasss jjjaaammm
sssuuufffiii eee,,, kkkvvvaaannnkkkaaammm
nnneee tttuuuttteee,,, rrreeesssaaannniiiggg---
iiitttaaa... SSSeeeddd eeennn kkkiiiooo rrriii---
lllaaatttaaasss aaalll lllaaa kkkooommmeeennn---
ccciiigggiiitttaaa EEEssspppeeerrraaannntttooo---
kkkuuurrrsssooo eeessstttiiisss nnneeeccceeessseee
aaarrraaannn iii tttiiieeesss dddaaa rrr---
iiigggaaadddooonnn ddduuummm lllaaa
kkkooonnnvvvaaallleeessskkkooo dddeee lllaaa iiinnnssstttrrruuuiiissstttooo... DDDuuummm lllaaa ccceee---
ttteeerrraaajjj ddduuu tttrrriiimmmooonnnaaatttooojjj dddeee lllaaa kkkuuurrrsssooo gggvvviiidddiiisss lllaaa
kkklllaaasssooojjjnnn,,, iiiuuullluuunnndddeee CCCaaarrrlllooosss EEEnnnrrriiiqqquuueee CCCaaarrr---
llleeeooosss,,, kkkaaajjj iiiuuummmeeerrrkkkrrreeedddeee FFFaaauuussstttiiinnnooo CCCaaassstttaaañññooo...
eeennneeerrraaallleee,,, ooonnniii dddaaa rrreee uuuzzziiisss lllaaa iiissstttiiiaaammmaaannn

iiinnnssstttrrruuummmeeetttooodddooonnn,,, ttt...eee... lllaaa llleeerrrnnnooo---llliiibbbrrrooo vvveeerrrkkkiiitttaaa
dddeee MMMiiiggguuueeelll GGGuuutttiiiééérrrrrreeezzz AAAdddúúúrrriiizzz,,, ssseeeddd kkkrrrooommm
tttiiiooo ooonnniii eeennnkkkooonnnddduuukkkiiisss eeennn lllaaa kkkuuurrrsssooonnn iiiuuunnn nnnooo---
vvvaaa ooonnn... KKKiiieeelll eeekkkzzzeeerrrcccooo pppooorrr ppprrraaakkktttiiikkkiii lllaaa tttrrraaa---
ddduuukkkaaadddooonnn dddeee vvveeerrrkkkooojjj eeennn EEEssspppeeerrraaannntttooo ooonnniii
eeellleeekkktttiiisss iiiuuunnn hhhiiissspppaaannnllliiinnngggvvvaaannn kkkooommmiiikkksssooo---llliiibbbrrr---
eeetttooonnn,,, kkkooonnnkkkrrreeettteee,,, tttiiiuuunnn tttiiitttooollliiitttaaannn AAAlllaaatttrrriiissstttooo,,,

kkkiiiuuu iiinnnssspppiiirrriii iiisss eeennn lllaaa vvveeerrrkkkaaarrrooo dddeee lllaaa fffaaammm---
kkkooonnnaaatttaaa AAArrrtttuuurrrooo PPPééérrreeezzz RRReeevvveeerrrttteee...
EEElll tttiiiuuu vvveeerrrkkkooo ooonnniii tttrrraaaddduuukkkiiisss ddduuummm lllaaa kkkuuurrrsssooo
kkkeeelllkkkaaajjjnnn pppaaa ooojjjnnn,,, kkkaaajjj lllaaa tttaaassskkkooo eeessstttaaasss dddaaa rrr---
iiigggeeebbblllaaa eeennn pppooossstttaaajjj kkkuuurrrsssooojjj aaa eeennn aaallliiiaaajjj ccciiirrr---
kkkooonnnssstttaaannncccooojjj... KKKiiiaaammm lllaaa tttuuutttaaa bbbrrrooo uuurrrooo eeessstttooosss
tttrrraaaddduuukkkiiitttaaa,,, iii eeessstttuuusss bbbeeelllaaa eeellleeemmmeeennntttooo eeennn lllaaa
ssseeekkkccciiiooo dddeee tttrrraaaddduuukkkaaa ooojjj dddeee nnniiiaaa rrreeettt---pppaaa ooo...
SSSeeeddd ooonnniii nnneee pppooovvvaaasss fffaaarrriii tttiiiooonnn ssseeennn lllaaa llleee aaa
pppeeerrrmmmeeesssooo dddeee lllaaa aaa tttooorrrooo kkkaaajjj///aaa lllaaa eeelll---

dddooonnniiissstttooo dddeee lllaaa llliiibbbrrrooo...
NNNiii ppplllaaannnaaasss aaatttiiinnngggiii tttiii---
uuunnn pppeeerrrmmmeeesssooonnn kkkaaajjj
eeebbbllleee iiiaaammm nnniii pppooovvvooosss
pppuuubbbllliiikkkiiigggiii tttiiiuuunnn aaalll---
pppooorrrtttaaa ooonnn nnniiiaaannn aaalll lllaaa
hhhaaavvvaaa ooo dddaaa llliiibbbrrrooojjj eeennn
EEEssspppeeerrraaannntttooo...
KKKrrrooommm lllaaa iiinnnssstttrrruuuaaadddooo
ppprrriii lllaaa IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiaaa
LLLiiinnngggvvvooo,,, eeessstttaaasss aaannn---
kkkaaa gggrrraaavvvaaa tttaaassskkkooo dddeee
iiiuuujjj eeessspppeeerrraaannntttiiissstttaaajjj
rrrooonnndddooojjj lllaaa ppprrrooopppaaa---
gggaaannndddooo,,, dddeeessstttiiinnneee aaalll
lllaaa eeennneeerrraaalllaaa pppuuubbbllliii---
kkkooo,,, ppprrriii EEEssspppeeerrraaannntttooo...
iii---rrriiilllaaattteee,,, ssseeennnddduuubbbeee

lllaaa iiinnnttteeerrrrrreeetttaaa bbblllooogggooo
eeessstttaaasss pppooottteeennncccaaa ppprrrooo---
pppaaagggaaannndddiiilllooo ssseeeddd iii
hhhaaavvvaaasss iiiaaannn llliiimmmooonnn::: iii
aaalllvvveeennnaaasss nnnuuurrr aaalll tttiiiuuujjj

kkkiiiuuujjj iiinnniiiccciiiaaatttaaasss ssseeerrr aaadddooonnn ppprrriii lllaaa aaafffeeerrrooo... AAAllliii---
tttiiipppaaajjj ppprrrooopppaaagggaaannnddd---mmmeeedddiiiooojjj kkkiiieeelll lllaaa ppprrreeesssaaarrrooo,,,
rrraaadddiiiooo,,, ttteeellleeevvviiidddooo……… kkkaaapppaaabbblllaaasss aaatttiiinnngggiii pppuuu---
bbbllliiikkkooonnn kkkiiiuuu,,, eee ssseee mmmaaalllpppllliii aaammmpppllleeekkksssaaa,,, nnneee
iiinnniiiccciiiaaatttiiisss kkkaaajjj eee nnneee aaappprrriiiooorrreee kkkooonnniiisss ppprrriii lllaaa
aaafffeeerrrooo... iii---kkkaaazzzeee lllaaa llliiimmmooo eeessstttaaasss kkkeee lllaaa uuuzzzaaadddooo
dddeee tttiiiuuujjj mmmeeedddiiiooojjj nnneee dddeeepppeeennndddaaasss dddeee nnniiiaaa vvvooolllooo
ssseeeddd dddeee lllaaa eeebbbllleeecccooojjj kkkiiiuuujjj,,, dddeee ttteeemmmpppooo aaalll ttteeemmm---
pppooo,,, ppprrreeezzzeeennntttiii aaasss aaalll nnniii...
LLLaaassstttttteeemmmpppeee nnniiiaaa EEE---AAAsssoooccciiiooo uuuiiisss iiiuuujjjnnn eeelll tttiiiaaajjj
eeebbbllleeecccooojjj... LLLaaa uuurrrbbbaaa uuurrrnnnaaalllooo EEElll CCCooommmeeerrrccciiiooo,,,
pppuuubbbllliiikkkiiigggiiisss iiinnnttteeerrrvvvjjjuuuooonnn kkkiiiuuunnn fffaaarrriiisss aaalll nnniii
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AAAiiidddaaa ÁÁÁlllvvvaaarrreeezzz... iii eeessstttiiisss pppuuubbbllliiikkkiiigggiiitttaaa lllaaa
333aaannn dddeee mmmaaajjjooo dddeee lllaaa nnnuuunnnaaa jjjaaarrrooo...
KKKrrrooommm tttiiiooo,,, CCCooonnnsssuuueeelllooo CCCaaarrrrrraaassscccooo,,, dddeee lllaaa TTTeee---
llleeevvviiidddooo dddeee lllaaa AAAssstttuuurrriiiaaa PPPrrriiinnnccclllaaannndddooo rrreeennndddeee---
vvvuuujjjsss nnniiiaaannn PPPrrreeezzziiidddaaannntttooo CCCaaarrrlllooosss EEE... CCCaaarrrllleeeooosss
AAArrrtttiiimmmeee kkkiiiuuu rrraaapppooorrrtttiiisss ppprrriii EEEssspppeeerrraaannntttooo kkkaaajjj
nnniiiaaa aaagggaaadddooo fffaaavvvooorrreee aaalll iii...
PPPrrriii aaammmbbbaaa iiinnnttteeerrrvvvjjjuuuooojjj nnniii pppllliii aaammmpppllleeekkkssseee
iiinnnfffooorrrmmmaaasss pppeeerrreee dddeee lllaaa 444aaa nnnuuummmeeerrrooo dddeee nnniiiaaa
AAAEEEAAA---IIInnnfffooorrrmmmiiilllooo...
FFFiiinnneee nnniii iiinnnfffooorrrmmmaaasss ppprrriii
aaallliiiaaa gggrrraaavvvaaa eeevvveeennntttooo pppooorrr
nnniiiaaa AAAssstttuuurrraaa EEEssspppeeerrraaannnttt---
iiissstttaaa AAAsssoooccciiiooo...
KKKiiieeelll sssccciiiaaattteee,,, nnniiiaaa EEE---rrrooonnn---
dddooo eeessstttaaasss eeennnkkkaaadddrrriiigggiiitttaaa
eeennn lllaaa “““KKKaaattteeedddrrrooo JJJooovvveee---
llllllaaannnooosss ppprrriii UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttaaa---
tttaaa DDDiiisssvvvaaassstttiiigggaaadddooo”””...
IIInnnttteeerrr lllaaa ppprrrooofffiiitttooojjj kkkiiiuuujjj
tttiiiuuu aaapppaaarrrttteeennneeecccooo aaalll lllaaa
UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttaaatttaaa ssstttrrriiikkktttuuu---
rrrooo aaalllpppooorrrtttiiisss aaalll nnniiiaaa
AAAsssoooccciiiooo eeessstttiiisss lllaaa fffaaakkktttooo
kkkiiiuuu tttiiiuuu iiinnnssstttiiitttuuuccciiiooo ppprrrooo---
vvviiizzziiisss aaalll nnniii llloookkkooonnn pppooorrr
lllaaa dddiiisssvvvooolllvvviiigggooo dddeee nnniiiaaa
aaagggaaadddooo... FFFaaakkkttteee,,, nnniii dddaaa ---
rrreee dddiiissspppooonnniiisss,,, eeekkkdddeee lllaaa
jjjaaarrrooo 111999777777,,, kkkiiiaaammm nnniii eeennn---
kkkaaadddrrriii iiisss eeennn lllaaa KKKaaattteee---
dddrrrooo,,, lllaaa sssaaammmaaannn eeejjjooonnn
kkkiiiuuunnn nnniii hhhaaavvviiisss iiisss tttiii---
aaammm eeekkkdddeee lllaaa jjjaaarrrooo 111999555333
kkkiiiaaammm nnniiiaaa EEE---GGGrrruuupppooo,,,
sssuuubbb aaallliiiaaa nnnooommmooo,,, eeessstttiiisss
eeennnkkkaaadddrrriiigggiiitttaaa eeennn lllaaa tttiii---
aaammm iiinnnssstttiiitttuuuiiitttaaa AAAttteeennneeeooo JJJooovvveeellllllaaannnooosss...
PPPrrrooo nnneeeccceeesssaaajjj rrreeefffooorrrmmmooojjj eeennn tttiiiuuu kkkooonnnssstttrrruuuaaa ooo,,,
eeennn mmmooonnnaaatttooo jjjuuunnniiiooo dddeee lllaaa nnnuuunnnaaa jjjaaarrrooo,,, pppooosssttt lllaaa
fffiiinnniii ooo dddeee iiiuuujjj kkkuuurrrsssooojjj eeennn lllaaa DDDooommmooo dddeee lllaaa
KKKaaattteeedddrrrooo,,, ooonnniii pppllleeennnuuummmiiisss lllaaa aaannntttaaa eee ppplllaaannn---
iiitttaaannn tttrrraaannnsssllloookkkiiigggooonnn dddeee iiiuuujjj dddeeepppeeennndddaaa ooojjj,,, iiinnn---
ttteeerrr iiillliii nnniiiaaa EEEssspppeeerrraaannntttooo---GGGrrruuupppooo,,, eeelll tttiiiuuu ccceeennntttrrrooo
aaalll aaallliiiaaa kkkooonnnssstttrrruuuaaa ooo kkkiiiuuu tttrrrooovvviiigggaaasss tttrrreee
ppprrroookkksssiiimmmaaa,,, kkkooonnnkkkrrreeettteee,,, lllaaa aaannntttiiikkkvvvaaa “““LLLeeerrrnnneeejjjooo

ppprrriii KKKooommmeeerrrcccooo”””,,, pppooosssttteee nnnooommmaaatttaaa “““LLLeeerrrnnneeejjjooo
JJJooovvveeellllllaaannnooosss ppprrriii EEEnnntttrrreeeppprrreeennnaaajjj SSStttuuudddooojjj”””,,, eeennn lllaaa
nnnuuummmeeerrrooo 111 dddeee lllaaa ssstttrrraaatttooo TTTooommmááásss yyy VVVaaallliiieeennnttteee...
EEEnnn tttiiiuuu nnnooovvvaaa llloookkkooo ooonnniii dddiiissspppooonnniiigggiiisss aaalll nnniii
bbbooonnneee sssiiitttuuuiiitttaaannn eeejjjooonnn,,, mmmuuulllttteee pppllliii aaammmpppllleeekkksssaaa
ooolll lllaaa aaannntttaaa aaa kkkaaajjj tttrrreee tttaaa gggaaa pppooorrr nnniiiaaajjj lllaaa---
bbbooorrrooojjj dddeee eeessspppeeerrraaannntttooo---iiinnnssstttrrruuuaaadddooo,,, kkkuuunnnsssiii---
dddooojjj……… LLLaaa sssooolllaaa bbbeeedddaaa rrriiinnndddaaa ooo eeessstttaaasss tttiiiooo kkkeee
tttiiiuuu eeejjjooo tttrrrooovvviii aaasss eeennn lllaaa pppllleeejjj aaallltttaaa eeetttaaa ooo eeennn

kkkooonnnssstttrrruuuaaa ooo kkkiiieee nnneee eeesss---
tttaaasss llliiiffftttooo………
EEEssspppeeerrreeebbbllleee,,, tttiiiuuu nnnooovvvaaa
eeejjjooo eeessstttooosss lllaaa llloookkkooo dddeee
pppllliiiaaa lllaaabbbooorrraaadddooo fffaaavvvooorrreee
aaalll lllaaa IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiaaa LLLiiinnnggg---
vvvooo eeennn nnniiiaaa uuurrrbbbooo...
IIInnnttteeerrr lllaaa ppplllaaannniiitttaaa aaagggaaadddooo
pppooorrr lllaaa nnnooovvvaaa llleeerrrnnnooo---
kkkuuurrrsssooo eeessstttaaasss nnnooovvvaaa BBBaaa---
zzzaaa KKKuuurrrsssooo dddeee EEEssspppeeerrraaannn---
tttooo,,, eeebbbllleee eeekkkdddeee mmmooonnnaaatttooo
oookkktttooobbbrrrooo kkkoooiiinnnccciiidddaaannnttteee
kkkuuunnn lllaaa eeellldddooonnnooo dddeee iii
tttiiiuuu nnnuuummmeeerrrooo dddeee lllaaa rrreee---
vvvuuuooo... SSSeee eeessstttuuusss gggeeellleeerrrnnn---
aaannntttooojjj iiinnnttteeerrreeesssiiitttaaajjj ppprrriii
pppllliii aaallltttgggrrraaadddaaa kkkuuurrrsssooo nnniii
pppooovvvuuusss ooorrrgggaaannniiizzziii aaannnkkkaaa
PPPrrrooogggrrreeesssiiigggaaannn KKKuuurrrsssooonnn...
TTTaaammmeeennn nnniii dddeeevvvaaasss rrreee---
kkkooonnniii kkkeee nnneee rrreeezzzuuullltttuuusss aaalll
nnniiiaaa fffaaaccciiillleee lllaaa pppllleeennnuuummm---
aaadddooonnn dddeee tttiiiooommm dddaaa lllaaa---
bbbooorrrooo... NNNeee aaabbbuuunnndddaaasss lllaaa
aaakkktttiiivvvuuulllooojjj eeennn nnniiiaaa rrrooonnn---
dddooo... TTTiiiooo eeessstttaaasss ssspppeeeccciiiaaallleee
mmmeeemmmooorrriiinnndddaaa kkkiiiaaammm aaalll---

ppprrroookkksssiiimmmiii aaasss lllaaa jjjaaarrrooo 222000000999,,, CCCeeennntttjjjaaarrrooo dddeee
nnniiiaaa AAAsssoooccciiiooo... PPPooorrr iiinnndddeee fffeeessstttiii tttiiiuuunnn 111000000---jjjaaarrraaannn
dddaaatttrrreeevvveeennnooonnn nnniii dddeeevvvuuusss ooorrrgggaaannniiizzziii iiiaaajjjnnn aaakkk---
tttooojjjnnn,,, uuu eeebbbllleee lllaaannndddaaannn KKKooonnngggrrreeesssooonnn dddeee EEEssspppeee---
rrraaannntttooo??? TTTiiiooo aaajjjnnnaaasss tttrrrooo aaammmbbbiiiccciiiaaa pppooorrr nnniiiaaajjj
fffooorrrtttooojjj... TTTrrraaafffaaa sssiiigggnnnooo dddeee lllaaa mmmaaalllrrraaapppiiidddaaa ppprrrooo---
gggrrreeesssooo dddeee EEEssspppeeerrraaannntttooo eeessstttaaasss tttiiiooo kkkeee,,, pppooosssttt 111000000
jjjaaarrrooojjj,,, mmmaaalllgggrrraaannndddaaa bbbuuusssooo pppooovvvaaasss pppooorrrtttiii iiiuuujjjnnn
mmmeeemmmbbbrrrooojjjnnn dddeee nnniiiaaa uuurrrbbbaaa EEE---rrrooonnndddooo...
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uuu aaallliiiaaannncccooo dddeee ccciiivvviiillliiizzzaaaccciiiooojjj aaa iiinnnttteeerrrccciiivvviiillliiizzzaaaccciiiaaa mmmiiillliiitttooo

PPPrrrooobbbllleeemmmooojjj dddeee lllaaa pppaaacccooo kkkaaajjj lllaaa mmmiiillliiitttooo

ajnas ke la 21a jarcento, en kies sepa jaro ni trovi as, tiel estos malpaca kiel estis la anta a. La -

longe de la 20a jarcento okazis multaj konfliktoj en la mondo: militoj de nacia liberigado kontra

la koloniismaj potencoj, civilaj militoj, revolucioj, lokaj a zonaj militoj kiel tiuj de Mezoriento…

Sed de milita vidpunkto tiu jarcento karakteri is pro la interfronti o inter la grandaj potencoj:

amba MondMilitoj kaj la t.n. Malvarma Milito.

Se la Unua MondMilito estis konflikto inter la grandaj koloniismaj potencoj, kiuj batalis por la

kontrolo de la efaj ri fontoj de la planedo, la Dua, krom pli da la samo havis anka ian karakteron

de interrasa alfronti o, almena tiele estis interpretita de iuj el la batalantoj.

Sed vere ekster-tipa estis la Malvarma Milito, kaj tio pro pluraj kialoj. Unue, pro tio ke i ne kon-

sistis el militaj bataloj inter la efaj protagonistoj: la grandaj potencoj Usono kaj Sovetio, sed lokaj

periferiaj militoj fare de tatoj klientoj: Koreujo, Vietnamio… Kaj due, kaj efe, pro tio ke en tiu

interfronti o tre grava kompona o estis la ideologio. La kontra fronti o de du sistemoj: kapita-

ismo kontra socialismo, estis ekonomia batalado kiu solvi is favore al la sistemo pli forta de eko-

nomia vidpunkto, tamen i estis anka ideologia interfronti o kaj tiurilate la solvo ne tiom estas

klara. Ni devas atenti pri tiu aspekto ar i tre rilatas kun la problemaro kiu prezenti as al nia

mondo ekde la komenci o de la nuna jarcento.

La socialisma alternativo al la sistemo distingi is pro ties ideologia, etika enhavo. Tiu movado, pre-

ter la konkretaj spertoj de ia aplikado, kiuj ne altiris la apogon nek la entuziasmon de la lo ant-

aro de la landoj kie i estis aplikita, havis kaj da re havas sian internan ideon, iuj valoroj kiuj,

fakte, estas la eterna revo de la homaro. La justeco, la egaleco, la frateco a interhoma solidareco…

La mezure ke tiuj valoroj a ideoj eniras en la homan menson perdas sencon iutipaj militoj. La

interhoma kunlaboro kaj la egaleca distribuo de iuj mondaj ri a oj inter iuj nacioj kaj popoloj

anstata as la konkurencon kiu estas la fonto de iuj konfliktoj kaj generanto de malegaleco, mal-

justeco, perforto, malamo… Tiel vidite, la fiasko de politika kaj ekonomia sistemo bazita sur tiaj

valoroj devus esti konsiderata kiel granda katastrofo de la homa historio. Tamen la afero estas iom

pli komplika. La konstra staro de la socialismo fare de la kapitalismaj potencoj alprenis, anka i,
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ian ideologian enhavon kiu rilatis, anka i, al iamaj revoj kaj idealoj de la homaro. Konkrete, la

kontra socialisma propagando dum la jardekoj de la Malvarma Milito tre emfazis la defendon de

la libereco, la demokratio… ar, jes ja, en la lokoj kie oni provis la socialisman ekonomion oni

agadis dekomence je la defensivo malpliigante a preska nuligante la politikajn kaj civitanajn raj-

tojn de la lo antaro. Ekspliki kial okazis tia evoluado en tiu sistemo estus tasko kiu postulus tre am-

pleksan raportadon kaj kiu preterpasus la celon de i skriba o. Nun ni konstatu nur ke tiu evoluo

okazis kaj ke tio iome malfortigis la ideologian pozicion de la porsocialismaj fortoj.

Hodia , preska du jardekoj post la disfalo de la komunistaj re imoj, oni povas aserti ke la popoloj

de tiuj landoj estis vere trompitaj. La demokratio kaj la libereco, pri kiuj tiom emfazis iam la por-

kapitalisma propagando, da re mankas en tiu geografia zono, a estas nur formala o, kiel okazas,

cetere, anka en la landoj de la iama kapitalista mondo. Sed dume, la konkera oj de la socialismo

pri egaleco, socia protekto, laboro, edukado kaj saneco por iuj… draste malaperis el la horizonto

de la iutaga vivo de la civitanoj de tiuj landoj. Tio estas, la kapitalismo, e formoj je sova a kapi-

talismo, estis forte starigitaj en tiu socio. La historia leciono kiun oni povas eltiri el tiuj okazinta oj

estas tio ke kio vere gravas por la superregantoj de la mondo estas le ekonomia profito, ne la ideoj

pri libereco kaj demokratio. i tiuj estas nur ideologia materialo por trompi la popolojn. Tiu ins-

truo estas grava anka por privalorigi la nunan situacion.

Nun la milit-dan ero ne estas afero de ebla interfronti o inter kapitalistaj tatoj; la kapitalisma

sistemo estas sufi e bone starigita, stabila, sub la lidereco de Usono. Anka ne estas forta(j) tato(j)

kun rasisma ideologio, kiel la naziismo de la pasinta jarcento. Kaj, kiel ni vidis, la interfronti o

inter grandaj sistemoj kun malsama sociekonomia strukturo definitive fini is per la venko de la ka-

pitalismo. La supervivantaj socialistaj re imoj: inio, Kubo, Vietnamio, Koreujo… ne batalas ho-

dia por renversigi la sistemon; ilia sola celo estas plibonigi sian ekonomian situacion, e ene de la

koordinatoj kaj en la kadro de la tutmonda kapitalista sistemo.

Nun multaj indicoj ajnas montri ke la estontaj militoj estos kontra fronti o inter civilizacioj.

Mondskale estas iu dominanta civilizacio, konata kiel “Okcidenta” civilizacio, kiu atingis la plej

altan gradon je ekonomia kaj scienc-teknika disvolvi o is nun konata, kaj kies teritoria medio

estas E ropo kaj Ameriko . Iu el la distingigaj elementoj de iu civilizacio, la religio, i kaze estas la

Kristanismo en ties diversaj variantoj sed en procezo de retroiro, almena en kio koncernas al la

influo de la eklezioj. Sed tiun elementon la Okcidenta civilizacio kunhavas kun aliaj, Centra kaj

Suda Afriko, Sudameriko… Tie aliaj lokaj civilizacioj, a ties resta oj, kunhavas la teritorion kaj la

religion kun la dominanta kaj disvati anta Okcidenta, E rop-devena civilizacio. Aliaj elementoj,

kiel la menciita scienc-teknika disvolvi o, estas imitata, celata, de iuj ceteraj kulturoj en la mondo.

iukaze, la povo kiun provizas tiun scienc-teknikan potencon influas, efikas, por bono a por mal-

bono, sur la lo antaro de la tuta planedo.

La alte industriigita produktad-aparataro de tiu dominanta kulturo funkcias per nafto-devenaj

karbura oj. La nafto, neregule disformi inta surtere en la terglobo, fari is, ekde anta pli ol unu

jarcento, grand-valora varo avide celata de iuj industriaj potencoj. La kontrolo de tiu ri -fonto es-

tis iu el la efaj kialoj de la militaj konfliktoj de la lasta jarcento inkluzive la du menciitaj mond-

militoj. En la nuntempo, en la areo de la dominanta civilizacio trovi as la landoj plej potencaj de

militista vidpunkto, kaj, kiel vidite, la filozofio reganta ( i)tie estas la kapitalismo, t.e. la emo eltiri,

per konkurado, la plej grandan profiton kaj ui la plej altan hava on kaj viv-nivelon e super la

mizero kaj ruini o de aliaj popoloj. Klare parolante, la imperiisma(j) potenco(j) intervenas per-

milite en iu ajn modparto kie riskus, por ili, la kontrolo de la ekzistanta nafto.

Tia situacio estas konstanta konflikto-fonto, sed nun la kontra fronti o alprenas formon de inter-

civilizacia batalado. enerale, is nun ne estas en la mondo granda kontra staro kontra la valoroj

kaj la kulturo de la dominanta Okcidenta civilizacio. Estas, jes ja, rezisto kontra la rabemo kaj

ekspluatemo de la militista imperiismo, sed ne rifuzo de la kulturo kaj valoroj de la koncerna civi-

lizacio. Sed kun iu grava, tre grava, escepto. Temas pri la muzulmana a Islama civilizacio, kies

teritoria medio estas norda Afriko, Meza Oriento, esta Azio…. Jes, tiuj titoloj aludas al la religia

karaktero de la popoloj de tiu terzono, la Mahometismo en ties diversaj variantoj. ar ajnas ke i

tie ni trovi as anta ia renaski o de religia kulturo kiu, dum kelkaj jarcentoj, restis en situacio de

stagni o, senmovi o, marasmo…
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La opono de tiu kulturo al Okcidento manifesti as e per perforto, efe terorisma perforto. La per-

aviadila atako al la novjorkaj emelaj turoj ina guris terorisman stilon de amasa mortigado kun

serio da similaj atakoj en diversaj lokoj en la mondo, inter ili Hispanio. Militdan era stre iteco,

kiam ne fakta milito, trovi as en la periferio de tiu muzulmana zono tralime kun la teritorio de ali-

kulturaj popoloj, efe kolizie kun la Okcidenta civilizacio a mondpartoj pli malpli influitaj de tiu

kulturo: Turkujo. Israelo/Palestinio, Afganio, Sudan-Sudo… Al tiu ekstera milit-fronto oni devas

aldoni anka tion kion oni povus nomi la internan fronton kontra la okcidenta kulturo: la

terorisma perforto de la islama integrismo kontra personoj de la sama muzulmana socio sed kiuj,

iamaniere, reprezentas aspektojn de la Okcidenta kulturo: intelektuloj, feministinoj… (Argelio), a

kopto-kristanoj (Egiptujo, Sirio…). Kaj fine estas anka la perforto, anka terorisma, inter la

diversaj mahometismaj variantoj: ijaismo kontra sunaismo en Irako, perforto kontra la kurdoj

en tiu sama lando kaj anka en Turkujo, islama fundamentalismo en Afganio… En iuj politikaj

medioj oni kutime uzas la esprimon: “alianco de civilizacioj”. La registrar-prezidento de nia lando

foje esprimas tiun koncepton kiel opono al tiu de “intercivilizacia militado”. Verdire, tiu kon-

tra diro estas nur ajna; se oni emfazas pri la alianco de civilizacioj estas uste pro tio ke la dan-

ero de milito inter civilizacioj estas tre reala kaj oni intencas kvaza ekzorci in. Fakte, ajnas ke

la formulo “alianco de civilizacioj” estis esprimita unuafoje en Iranio (Persujo) fare de iu el la poli-

tikistoj de tiu lando, kaj paradokse nun uste el tiu lando venas signoj de militdan ero pro la tiea

disvolvigado de nuklea armilaro. Cetere anka ne mankas la minacoj kiuj, de tempo al tempo, fa-

ras diversaj lideroj de Islama Ji ad kaj aliaj teroristaj organiza oj dirante ke la muzulmana mondo

ne rezignis pri la perdo de Al Andalus kaj emas reakiri in. Al Andalus ne estas nur la hispana re-

giono nun nomata Andaluzio sed tuta Hispanio kaj Portugalio.

Oni povas interpreti, kaj fakte oni interpretas, tiun konflikton la du malsamaj skemoj. La la

unua el ili, temus nur pri alia, kroma, batalado por la kontrolo de la nafto-fontoj. Ne mankas argu-

mentoj favore al tiu tezo: la usona agreso kontra Irakio, la usona apogo al la secesia regiono en la

nafto-hava zono en la sudo de Sudano… La la alia vidpukto tre gravas la distingigaj kulturaj

elementoj de amba civilizacioj, inter ili, efe, la religiaj diferencoj. Anka estas argumentoj kiuj

apogas tiun interpreton: ne estas hazardo tio ke en la muzulmana mondo oni nomas “kruc-kava-

liroj” la soldatojn de la armeoj kiuj batalas en Irakio, Afganio kaj aliaj lokoj, aludante al la inter-

fronti o, dumMezepoko, de la e ropaj kruckavaliroj kontra la muzulmanaj regnoj.

En la sekvaj pa oj oni montras specimenojn de amba pozicioj a interpretoj. La artikolo de Ar-

cadi Oliveres pliakcentas la gravecon de la nafto-problemo kiel milito-instigilo; la tiutipa inter-

pretado de la homaj konfliktoj, estas la ekomiaj interesoj de la superregantaj klasoj kaj ties milit-

ista povo la ka zantoj de la militaj agresoj. La artikolo meritas ke oni tralegu in kun atento. An-

ka estas interesa tiu eseo verkita de Xavier Pikaza. Li pli atentas pri la interreligia maltoleremo,

kiu estas la fonto kaj instigilo de de iuj kruc-militiroj. Lia teksto, publikigata en i tiu revuo pri-

studas la naski on de nia Okcidenta kulturo, ties ligon kun la kristana religio kaj la formi on de la

perforto kontra la religiaj disidentoj kaj la malsamaj religia kulturoj de aliaj popoloj.

Ne estas la celo de i skriba o deklari la pravecon de unu a la alia interpreto, kio devas esti la kon-

kludo de iu leganto de i tiu kaj alia materialo pri la temo. Sed oni povas indiki i tie ke ne estas

nepra kontra diro inter amba vidpunktoj. La fakto ke la mastroj de amba interfronti antaj

blokoj solvas permilite siajn ekonomiajn kontra dirojn ne nuligas la reala on ke la amasoj movi as

a estas movataj de la identi o kun la propra kulturo por batali kontra la malamikoj aparten-

antaj al alia civilizacio. Fakte, io simila okazis jam okaze de la menciitaj mezepokaj Kruc-militoj.

Rilate al tiu i temo de milit-dan ero inter civilizacioj ni inkludas en i numero de la revuo kroman

tekston kiu prilumigas alian flankon de la problemo. Temas pri recenzo de iu libro, eldonita anta

tri jarojn, kiu temas pri la terorismo de la islama integrismo. i titoli as JI AD kaj pristudas la

financad-manierojn de la teroristaj organiza oj en la kadro de la tutmonda ekonomio. En nia

prezentado de tiu verko ni iome profundigas en la penson de ties a torino. Anka la legado de tiu

teksto kaj de la libro mem estas interesa por pli kompleta kono de la problemaro de la paco kaj la

milito en nia epoko. Sed iu el tiuj teoriaj alporta oj estas nur flanka kaj supra a rigardo al la

problemo. iu problemo devas estis esti studata ne nur flanke kaj supra e sed de iu flanko kaj an-

gulo kaj anka profunde. Tio postulas menson malfermitan al iuj, diversaj kaj divers-devenaj al-

porta oj, versioj kaj interpretoj. En la sekvaj pa oj, jen nia modesta kontribuo al tiu informado.
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iu milito okazigas viktimojn. iu milito postla-
sas plenruinan fonon por iu ajn lando. Neniu
deziras malka e la militon, sed dum la lastaj ja-
roj, pli ol tridek landoj estis en militoj –iuj ne
deklaritaj kaj aliaj subtenataj de anta kelkaj
jaroj- kaj la elspezo dedi ita al armiloj atingis
kvanton je proksimume biliono da dolaroj iu-
jare. iu milito havas sian kuntekston kaj, kvan-
kam iufoje la ka zo de la konflikto rilatas al la
teritorio a al la politiko, la historio instruas nin
pri tio ke plejparto el la militoj enka as ekono-
miajn interesojn.
Travidante la lastajn konfliktojn oni povas kons-
tati ke la nafto estas potenca milito-naska fakto-
ro, ar la kontrolo de iu el la plej uzataj energioj
provizas hegemonian povon al tiu, kiu fari as

ia mastro.
La milito kontra Afganio estis pravigita per la
okaza oj de la 11a de septembro de la jaro 2001
en Novjorko -kun la atako al la emelaj turoj-
celante puni la talibanojn, pretendante liberigi
landon submetitan al re imo kiu devigas la vir-
inojn survesti burkon kaj kiu permesadis tre
intensan trafikadon je heroino. Kelkjare post la
konflikto, la situacio de la virinoj apena pli-
boni is kaj la heroino-trafikado tre multe pli-
grandi is, sed aperis iu nova o: oni konstruis
naftodukton por enkonduki la novajn nafto-
erpita ojn de la Kaspia maro, tra la Hinda

Oceano, al Usono. Oni mendis ian konstruadon
al la usona entrepreno Halliburton, kiu estis
gvidita de Dick Cheney, usona Vicprezidento.
Simila anta a o estis jam en la unua milito kon-
tra Sadam, kiam, pretendante restarigi la suve-
renecon de Kuvajtio, Usono invadis Irakon.
Se ni analizas la multan militojn en Afriko, evi-
denti as ke multaj el ili estas tre interligitaj kun
la posta komenci o de eltirado de naturaj rime-
doj. Ekzemploj kiel tiuj de Kongo a Angolo,
kie la inter-tribaj militoj koincidas kun la alveno
de multnaciaj entreprenoj kiuj instali as en tiuj
landoj por la komenco de la operacioj, pravigas
ies suspektadon.

Kiuj ajn estu la realaj kialoj ka itaj malanta iu
ajn milita konflikto, la militoj ekzistas kaj la in-
terfronti oj ripeti as. Kaj por ke la militoj eblu
estas necese krei kompletan armil-konstruan in-
dustrion. Iu milito tiom estas perversa pro la ago
mem kiu in konstituas kiom pro la tuta anta a
prepari o necesa por tio. Se estas iu me anismo
kiu igas ke mono, personoj, esplorado kaj trans-
porto estu metitaj serve de la milito, oni povas
diri ke la militoj estas anta -kalkulitaj kaj pre-
paritaj. Se ne ekzistus la armeoj, malfacile povus
okazi militoj kaj eble pli oftus la dialogado. Es-
tas tuta me anismo kiu igas ke, en la momento
kiam esti as fajrero, granda ma inaro de rimedoj
ekfunkcias. La militoj ekzistas kaj pluda ras
dank´al iu ampleksa entrepreno nomata “plan-
ado”, konstituita de kvin elementoj: la bud eta
konto destinita al la armilaro, la ekzistado de ar-
meoj, la scienca esplorado kun militistaj celoj, la
armilar-industrio kaj la armilar-komercado.
La militista elspezado ekzistas tial ke iujare, ki-
am la diversaj parlamentoj el la mondo aprobas
tion nomata tataj bud etoj, estas iu mon-konto
kiun oni asignas al iu konkreta ministrejo, la Mi-
nistrejo pri Defendo, kiu estas konsiderata same
ol iu ajn alia tata fako. Se oni demandus al iu
parlamentan(in)o u li/ i konsentas pagi iun mi-
liton, sendube la respondo estus ke la militoj de-
vus ne ekzisti; sed se al la sama parlamentan
(in)o oni demandus kial li/ i aprobas bud eton
en kiu estas konto dedi ita al la Ministrejo pri
Defendo, eble la respondo estus ke la aprobo es-
tas pro tio ke, unue, tiel estis ordonita de sia par-
tio, kaj due, ar temas pri mono kiu devas pagi
ensemblon da elspezoj kiuj rilatas al iu industrio
kaj iuj rimedoj destinitaj teni la lando preparita
anta eblaj minacoj.
Sed oni devas prikonsideri iun fakton. Kaj estas
tio ke, dum kvardek jaroj, tiu minaco, por Hispa-
nio, por E ropo a por Usono havis konkretan
nomon kiu estis Sovetunio. En la jaro 1991, kun
la malapero de la socialismaj respublikoj, la mi-
naco malaperas sed kurioze ne okazas same al la
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militistaj bud etoj destinitaj al la defendo kon-
tra tiu ebla invadanto. Se la mono estas destin-
ata al iu malamiko kaj la malamiko malaperas,
estus logike vidi ke la sekvan jaron la bud eta
konto malaperas a estas draste malgrandigita.
Sed neniu lando el la NATO reduktis sian bud-

eton. La tutmonda militista elspezado rimark-
eble malgrandi is, sed okazis tio uste tial ke fa-
ris tiun reduktadon la OrientE ropaj landoj, pro
la malapero de la Varsovia Kontrakto.
Se la argumento de la minaco ne estas ver ajna,
estas pro tio ke la plutenado de la militistaj el-
spezoj havas aliajn kialojn. La unua, la inercio
mem: tio estas, kiam iu ministro pri defendo pri-
supozas, kalkulas, kiun bud eton li bezonas por
la sekva jaro, eble li ne pensas pri la ekzistantaj
malamikoj a kiuj armilar-modeloj li bezonas
por la defendado kontra tiuj pri-supozataj mal-
amikoj; plej eble li dedi i us al la konsultado de
la bud eto de la anta a jaro, taksado de la
inflacio de la kuranta jaro kaj kalkuli kioma de-
vas esti la fina konto por la sekva jaro cele ne
perdi a et-kapablon. Alia elemento estas la tek-
nologia renovi o. Okazas ke la fabrikoj de arm-
ilaro, samkiel tiuj de a tomobiloj a de vesta oj,
iujare organizas eksponojn de siaj produkta oj

en kiuj ili elmontras iujn nova ojn pri misiloj,
tankoj a aviadiloj –la plej gravaj el ili okazas
en Usono, Anglujo, Francio kaj Singapuro- kaj
kie la diversaj ministroj pri defendo a stabestroj
a altrangaj generaloj eestas por ser i kaj a eti,
kvaza temus pri bazaro, celante la plibonigon
de la arsenalo kiun ili povas posedi.
Alia elemento estas la enorma influo kiun, ene
de la registaroj, havas la perantoj de la armilar-
industrioj. La iama usona prezidento, Eisenho-
wer, difinis la lobion (prem-grupo) de la arm-
ilar-industriistoj sur la registaroj kiel “militista
industria komplekso”, konceptante in kiel iu
reto de interesoj en kiu partoprenas fabrikistoj,
armilar-komercistoj, universiotataj esploristoj,
perantoj de Ministrejo pri Defendo a urnal-
istoj, kiuj konstituas iun gravan premilon. Oni
konstatis ke trideko da usonaj parlamentanoj
asignitaj al la komisionoj pri defendo de la Par-
lamentejo kaj la Senato havas duoblan salajron:
tiu kiu koncernas al ili kiel parlamentanoj kaj tiu
kiun ili ricevas ka ece de iu el la efaj usonaj
armilar-industrioj. Fakte, se oni ser as la no-
mojn de la altaj gvidantoj de la usonaj armilar-
industrioj, ofte ili koincidas kun antikvaj stab-
estroj a antikvaj sekretarioj de defendo.
La nivelo de la tutmonda militista elspezo estas
terura: en la jaro 2003, la elspezo atingis la

kvanton de biliono da dolaroj, ioma sumo du-
dekobla ol tiu necesa por elradikigi la malsaton
el la mondo. En la hispana tato, la militista el-
spezo de tiu jaro estis 43 milionoj da e roj iu-
tage. Iu kvanto kiu ajnas sufi e ampleksa por
prikonsideri kiel insulto la argumentojn de la
Ministrejo pri Defendo kiam, kra is aviadilo
transportanta 52 soldatojn, konsideris ke la ka -
zoj de tio estis la manko de bud eto por a eti pli
kvalitajn aviadilojn.
Fakte, oni kamuflas duonon el tiuj elspezoj en
aliaj ministrejoj, ago kiu e estis denuncita de la
NATO, kiu ne povas kontroli la eneralan el-
spezon sen la realaj konto-registroj de iu lando.
Kaj okazas ke la hispana tato partoprenas en la
konstruado de iu e ropa batal-aviadilo kune kun
aliaj landoj por la kreado de iu e ro-armeo, pro-
jekto kun elspezoj kiujn oni ne konto-registras
en la sekcio pri Defendo sed en tiuj pri Industrio
kaj Teknologio.
Alia elemento kiu helpas prepari la militon estas
la soldatoj, la ekzistado de armeoj. La UNO kal-
kulas ke estas 26 milionoj da militistoj el diver-
saj rangoj en la mondo. En tiu statistiko ne estas
enkalkulitaj la kvaza -militistoj, nek la polic-
istoj, nur la profesiaj militistoj. Grandparto el la
argumentoj kiuj pravigas la konstantan ekzist-
adon de la armeoj ne nur temas pri la ebla defen-
do anta malamiko, sed pri gravaj hom-favoraj
“taskoj”.
Iu dosiero de la UNO asertis ke por tiuj hom-
favoraj “funkcioj” estus necesaj nur inter
400.000 kaj 500.000 soldatoj. Armeo, kiu, ali-
flanke, oni konsideris devus esti komandita de la
UNO mem por eviti ke iu nacia armeo agadu
senkunordige kaj la siaj interesoj. Tial do, la
armeoj estas troampleksaj kaj la eksceso efikas
nur por generi eblecojn je atako kaj minaco
kiam ili e ne ekzistas.
Kiam la hispana armeo estis varbita la kon-
tingento, i konsistis el 250.000 personoj. Kun
la profesiigo la kvanto estis fiksita en 170.000
(ne atingita per la volontularo). Se ni demandas
al iu responsulo de la Ministrejo pri defendo pri
la neceso disponi je armeo, la respondo kutime
estas: por plenumi hom-favorajn taskojn. Se la
afero vere estus tiele, oni devas scii ke dum la
lastaj dek jaroj, la armeo sendis al la konflikto-
zonoj entute 20.000 personojn por tiuj taskoj. Se
tiaj estas la realaj necesoj kiuj pravigas la ekzis-
tadon de la hispana armeo, kio okazas kun la
ceteraj 150.000 militistoj? En Hispanio estas
50.000 oficiroj profesiaj, supozeble kun deziro
praktiki sian profesion. Por praktiki la profesion
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ili bezonas soldatojn kiujn ili devus gvidi kaj
teni sub sia hierarkio. Iu oficiro ne konsideras
sin oficiro se li ne havas almena du soldatojn
kiuj obeus lin, kaj tio postulas la ekzistadon de
pliaj 100.000 personoj en la armeo. Tiel ni havas
jam la ceterajn 150.000 personojn.
Sed se oni analizas la famajn “hom-favorajn tas-
kojn”, oni konstatas anka ke la intervenoj de la
hispana armeo plej uste estis katastrofaj. Dum
la konflikto de Kosovo, la hispanaj militistoj
entreprenis la taskon konstrui Kampadejon de
rifu intoj en la duaranga albana urbo, Durreso,
kampanjo kiu estis efektivigita kun granda pro-
paganda aktivado por reliefigi la solidarecan la-
boron kiun estis plenumante la armeo per tiu
konstruado. La kampadejo kiun konstruis la his-
pana armeo riceveblis 5.000 personojn kaj kostis
7.000 milionojn da pesetoj. Proksime de tiu
loko, la organiza o Cáritas muntis kampadejon
de rifu intoj por 2.000 personoj, sed la kosto
proporcie multe pli malalta: 200 milionoj da
pesetoj. Tio signifas ke 500 milionoj estus su-
fi aj por la hispana armeo. Poste oni eksciis ke
la soldatoj kiuj estis konstruintaj la kampadejon
de rifu intoj de Albanio ricevis 700.000 pese-
tojn iumonate –kaj la oficiroj pli ol unu mi-
lionon- pro ilia agado en “dan era situacio”.
Evidenti as ke se la elspezoj de tiu hipoteza
helpo pli estas dedi ataj al la salajroj ol al la hel-
po mem, ni povas demandi al ni u reale ni po-
vas paroli pri “helpo” kaj ne estus prefere ke tiuj
taskoj estu plenumataj de specialigitaj hom-
favoraj organizajo .
La afero de la militista esplorado meritas spe-
cialan atenton, ar i estas pli bone akceptata ol

i meritas, tial ke la kialoj kiujn oni diras pri la
konveneco de tiutipa esplorado pli estas ajnaj ol
realaj. irka la militista scienc-esplorado estas
mito kiun oni devas refuti sed kiu tre estas en-
radikigita, kaj estas tiu kiu diras ke la scienc-
esplorado pri militistaj temoj estas aplikebla en
la civila vivo kaj ke, kvankam i ne estus uti-
ligata por militistaj celoj, iam estas favora por
la enerala scienca progreso. Celante pravigi ti-
un transigon de la kono, oni prezentas al ni iujn
ekzemplojn: la laser-radio a la transistoro estas
du el la militistaj eltrovoj aplikataj al la civila
vivo. La kazo de la Interreto estas iomete mal-
simila: i estas iu civila eltrovo, disvolvigita de
militistoj kaj poste denove aplikita al la civila
vivo. Kaj la germana aviado dum la Dua Mond-
Milito atingis iujn progresojn en la perfektigado
de la flugado kiuj poste estis aplikitaj en la civila
aviado.

Sed la afero estas tio ke, proporcie, la kono-
transigo por la civila vivo pli uste estas ridinda
se oni prikonsideras la tutan militistan esplor-
adon kiun oni efektivigas. Tial, la alporto kiun
povas fari la militista esplorado al la scienca
progreso tiom estas malgranda ke preferindas
dedi i pli da mono rekte al la civila esplorado
sen-necese pasi tra la militista filtro.
Estas historiaj ekzemploj kiuj pruvas tion. Fin-
i inte la Dua MondMilito, iuj el la venkitaj lan-
doj, kiel Germanio kaj Japanio, estis kondamn-
itaj, fare de la aliancanoj, ne dedi i pli ol 1 pro-
cento de ilia NIP (Neta Industria Produktado) al
militistaj elspezoj, kiel kontrol-rimedo por lim-
igi ilian milit-kapablon. La trudita limo por la
milit-ista elspezo igis ke la klopodoj estis al-
direktitaj al aliaj terenoj kaj, en la tereno de la
scienc-esplorado, kompreneble, oni dedi is ilin
al la civila sfero. Kun la pasado de la jaroj, Ger-
manio kaj Japanio disvolvigis du el la plej kon-
kur-kapablaj industrioj en la mondo.
Aliflanke la militista esplorado alvenis al re-
zultoj tre perversaj kaj dedi is parton el la mono
al la renovigado de nemortigaj armiloj, kiuj es-
tas tiuj kiuj, anstata okazigi grandan kvanton
da mortintoj, okazigas grandan nombron da
vunditoj, ar oni pli doma as la malamikon ki-
am vundas lin ol kiam mortigas lin, kaj devigas
lin atenti pri parto el la lo antaro bezonanta kon-
stantan flegadon. Tiutipaj armiloj estis tre pri-
esplorataj fare de la usona armeo, kiu e el-
laboris artefaktoj kapablaj pafi laser-radiojn por
okazigi kronikan blindecon a bombojn de bruo
por okazigi surdecon.
En la hispana kazo, la oficialaj statistikoj diras
ke 35 procento el la publika mono dedi ita al la
esplorado estas destinata al la militista esplor-
ado. Tio signifas 220.000 milionoj da pesetoj
iujare. Tiu mono dividi as la du procentoj: 20

procento kaj 80 procento. La unua koncernas al
la parto de diversaj esploroj, por plibonigi par-
ton de la arsenalo, de la veturiloj, de la eksplod-
igiloj, ktp. La alia procento, la 80 procento estas
dedi ata al unusola projekto kiun oni disvolv-
igas jam de anta kelkaj jaroj kaj estas la tiel
nomata Eurofighter, la e ropa batal-aviadilo.
Tiu i aviadilo estas konstruata kunlabore kun
Germanio, Italio kaj GrandBritio, kvankam ko-
mence Germanio rifuzis partopreni en i – ar
konsideris in tro multekosta projekto, malmulte
evoluita de teknologia vidpunkto kaj destinita
batali kontra ne-ekzistanta malamiko, Sovet-
unio- sed fine eniris, supozeble premita de la
priarmilara industrio. El la totala bud eto, Britio
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alportas 37 procenton, Germanio 33 procenton,
Italio 17 pro-centon kaj Hispanio 13 procenton,
kiu konstituas por la registaro tiun elspezon je
220.000 mili-onojn da pesetoj. i tiu porcio el la
projekto konsistas en tio ke Hispanio fabrikadas
la voston kaj la maldekstran flugilon de la aviad-
ilo. Spite al la elspezoj kiun okazigas tiu i pro-
jekto, en la unuaj provoj kiujn oni faris la aviad-
ilo falis, pruvante ke i ne estis tre stabila.
Iu el la efaj argumentoj enerale uzita de tiuj
kiuj opinias ke la pri-armilara industrio esta eti-
ke negativa sed iamaniere necesa estas tiu pri la
kreado de laborpostenoj. Se ni devas temi pri la
laborpostenoj, sendube la armilar-industrio, ja,
kreas ilin, sed iukaze malpli kvante ol la kon-
vencia industrio. Cent milionoj da pesetoj in-
vestitaj en la armilar-industrio povas krei du la-
bor-postenojn, dum en la kazo, ekzemple, de la
fer-industrio, la sama investo povas krei dek
labor-postenojn.
Estas du efaj karaktera oj kiuj distingigas la
armilar-komercadon. La unua rilatas al la roluloj
de tiu i transakcio, la Nordaj kaj la Sudaj lan-
doj, kio signifas ian unuan dividon: la Nordaj a
ri aj landoj kutime estas tiuj kiuj fabrikas kaj
vendas armilojn, dum la Sudaj a malri igitaj
landoj kutime estas la a etantoj kaj, efe, tiuj
kiuj suferas la sekvojn. Estas interesa konstati
ke, se temas pri drogo-komercado, la senco de la
fluo estas la inversa: la drogo kiu ne estas emi-
a o estas produktata efe en la landoj de la Sudo
kaj la plej granda konsumado okazas en la Nor-
daj landoj. La interrilato kiu ekzistas inter tiuj du
transakcioj estas tio ke, fojfoje, se mankas la
mono, la armiloj estas fine pagataj per drogo. La
dua karaktera o de la armilar-komercado estas la
netravidebleco de la operacio. La komercado de
armiloj esence ka as du aferojn: Unuflanke, i
ka as la produkton de la transakcio, ar neniu
produktanto atas esti identigita principe kiel
vendisto de armiloj, ar tio estas nepopulara.
Ofte okazas duoblaj kaj separataj senda oj, en
kiuj, se ekzemple oni sendas batal-helikopteron,
unue alvenas la helikoptero kvaza i estus apa-
rato por civila uzado kaj, post iom da tempo, oni
sendas pli diskretan paka on kiu entenas la mal-
grandan ma inaron kiu devas esti kombinata kun
la helikoptero por igi in militista aparato. En i
tiu ne-travidebleco la dua afero kiun oni ka as
estas la fina destino de la produkto, ar preska
iam temas pri militantaj landoj, kaj ne estas tre

etika nek eleganta sendi armilojn al batalantaj
landoj, ar foje e estas malpermesate fari tion.
Estas tiam kiam okazas la triangulaj operacioj,

en kiuj oni uzas trian landon kiel peranto, kiel
oficiala destino, ne deklarante la realan destinon.
Dum la milito de Ruando, ekde Hispanio oni
sendis armilar-kontingentojn, sed neniumomente
oni diris ke temis pri armiloj por Ruando, ar la
vendistoj suba etis iujn funkciulojn de la am-
basadejo de Panamo por ke ili oficiale akreditu
ke la armiloj iris destine al tiu lando, iu lando
sen milito. Atinginte la permesojn, tuj post la
eliro el la dogana haveno, anstata adresi i al
Ameriko, la armiloj iradis al Afriko.

…la milito solvas nenion, sed pli uste, i

ion komplikas.

Anta i-tiu perspektivo, u eblas ioma optim-
ismo kaj espero? Same ol en la interrilatoj Nor-
do-Sudo kaj la ekonomiaj politikoj, anka en la
politikoj pri militarigo estas aro da eblaj alterna-
tivoj kiuj senpravigas la argumentojn subtenan-
tajn ke la militoj estas ne-eviteblaj kaj ke la in-
dustrio kaj la esplorado kiujn ili generas estas
profitdonaj. Estas traireblaj vojoj, sed dum ek-
zistas militoj, plej ur as anka gast-akcepti la
viktimojn kaj la ekzilitojn, ne fermante al ili la
landlimojn. Inter la alternativoj estas kvin vojoj:
elekti la eblecon de la pacigado, senaktivigi la
armilar-industrion, edukadi por la paco, apogi la
pac(if)ismon, kaj praktiki konscienc-ob etadon.
Por kontra stari la militon plej gravas elradikigi
in el la homa menso. Komprenante ke plej ofte

la milito solvas nenion, sed pli uste, i ion
komplikas. Kiam okaze de la unua milito kon-
tra Sadam oni redonis la suverenecon al Ku-
vajto, indas pripensi u vere estis necese pagi ti-
om altan prezon kiom reprezentas la nombro da
morintoj en la konflikto kaj en la posta embargo
al Irako, rezulte de kiu mortis pli ol miliono kaj
duono da personoj dum la dek du jaroj kiujn i
da ris. La oficiala interpretado asertas ke tiu es-
tis “pura” kaj “rapida” milito. Rapida, jes ja, es-
tis tiu milito, sed la viktimoj kiujn i okazigis
estas tute alia afero. ar ofte okazas ke la sekvoj
kaj rezultoj de iu milito estas pli malbonaj ol la
konflikto mem.
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Tial, la militoj ne nur solvas nenion, sed krome
iam estas eviteblaj; neniam oni povas paroli pri

la lasta negocado. E se la milito estas jam ko-
menci inta, i iam estas haltigebla. Ta ga ek-
zemplo pri tio estas la kazo de la Ulstero, kie
post tiomjara konfliktado oni sukcesis pacigi tra
negocad-vojo. Ekzemplo konsiderinda por simi-
laj konfliktoj, kia tiu de ETA.

Ofte okazas ke la sekvoj kaj rezultoj de iu

milito estas pli malbonaj ol la konflikto

mem.

La dua elemento ser ante alternativajn vojojn
estus draste malpliigi la nombrojn kiujn iu-
nivele movas la armilar-sektoro, komprenante
ke se oni reduktas la sensacion pri “preparado”
kaj planado” de milito, oni reduktas la eblecon
je ekmilitado.
Sed, krom la reduktado de la pormilita elspezo,
estas necese anka transiri de la militista scien-
esplorado al la civila. Generi novajn primilitajn
esplorojn signifas elspezi multe da mono pri kiu
oni ne scias u oni eltiros el i profiton, kaj se
okazas tiel estos por la konstruado de pli da
armiloj kaj, tial, por la generado de sensacio pri
pli da milito kaj lonfliktoj. Tial, oni povus fari
transigon de mono al la universitata esplorado
profitdona por la tuta socio.
La edukado por la paco estas esenca, efe anta
la konstanta “bombardado” da informo kiu pre-
zentas al ni la perforton kiel “normaligitan”
fakton kaj la militojn kiel “neevitebla” agado.
La bildo kiun ofte prezentas al ni la inform-
medioj – u realaj a fikciaj- ampleksigas kaj
grand(ioz)igas la eeston de la perforto en la
mondo, kiu ja ekzistas, sed pri kiu ni devas ne
distri. La statistiko diras al ni ke, en Usono,

16/17jara a knab(in)o kiu spektus televidon
avera e du ho-rojn iutage estus spektinta je tiu
a o avera e 35.000 murdojn. Ka ze de la
prezentado de iu- i perforto, aperas infanoj
kapablaj mortigi siajn lerno-kunulojn kvaza
temus pri ludo.
La pacfavoraj movadoj interrilatas nuntempe
kun la movadoj favoraj al la konstruado de ali-
tipa mondo. Movadoj kiuj postulas alimanieran
funkciadon kaj kiuj denuncas la kruela ojn kiujn
la militoj a la restriktaj politikoj okazigas kon-
tra granda parto el la tutmonda lo antaro. Sed
mankas ankora grava agadparto kiu transiru de
la denuncado al la reala an igo, kaj tion oni
atingas ofte kombinante edukadon kaj
respondecon, pensante ke la an oj, ec se
malgrand-skale, povas esti atingitaj, sed kun
ioma peno kaj kohero kaj, efe, kun amasa
apogo kiu devigus la landajn regantojn kaj
potenculojn an i la strategiojn.
Rilate al la konscienc-ob etado, en la landoj, kiel
la nia, kie malaperas la devigita soldat-servo,
i as sensenca. Sed estas aliaj vojoj de ob-
ektado, kiel la scienca ob etado, tio estas, la

esploristoj kiuj rifuzas partopreni en la disvolv-
igado de projektoj kun militistaj celoj. Tia
teni o estas malfacila ar plejparto el la personoj
kiuj in praktikas esas ricevi monhelpon a oni
igas ilin perdi presti on, sed kiel okazas en iu
ajn komenca batalo, nur la amasa apogo al tiu
decido povas meti finon al la politikoj kiuj
punas a premias la civitanojn la sia pozicii o.
Anka estas kazoj de labor-ob etantoj: dum la
milito de Irako, iuj laboristoj de la Trans-
mediteranea ip-Entrepreno, dedi ita al la
transportado de soldatoj al la zono de la
konflikto, rifuzis labori tiucele kaj estis eksigitaj
en la entrepreno. La fakto ke ekzistas personoj
pretaj perdi sian laborpostenon pro ilia rifuzo
partopreni en la mekanismo kiu stimulas la
militojn povas esti konsiderata kiel triumfo.
Fine, la financa ob etado estas alia persona ag-
ado de kohero kun la stimulo de la paco kaj la ri-
fuzo de la milito, intencante koni al kiuj bankoj
oni destinas la monon, por ne kunlabori en la fi-
nancado de la armilar-a etado a kun la pormili-
ta industrio. La financa ob etado havas anka la
formon de fiska ob etado kiam oni plenumas la
Deklaracion de la enspez-imposto, rifuzante pa-
gi, a depostulante in se i estis anta -retenita,
la 6 procenton destinatan al militistaj elspezoj.
Anka tiu i formo alportas doma ojn al tiuj
kiuj in realigas, kaj estas necesa, por ties aplik-
ado, ke i estu amasa je socia nivelo.
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Verkis: Xavier Pikaza
Doktoro pri Biblia Teologio, Filozofio kaj Filologio

Por pli rekte centri i en la temo, ni situi u en la
13a jarcento, por studi kun Tomaso el Akvino la
teologiajn pravigojn de la perforto: tiam E ropo
aperas kiel kompakta kontinento, kun ties propra
identeco, tiamaniere ke i devas ekskludi kaj
ekskludas elementojn kiuj staras kontra i. Mia-
opinie tiu estis iu necesa momento de la disvolv-
i o de E ropo, kvankam mi pensas ke tio iras
kontra la evangelia esenco de la kristanismo,
kiu ne ekskludas sed inkludas, ne rifuzas sed ak-
ceptas la eblajn kontra ulojn. En tiu i momento
de firmi o, kiam E ropo sin sentis forta kiel
kristana, i forpelis de sia sino la disidentojn kaj
kontra ulojn, por pli bone identigi sin mem.
Tiusence, almena en la katolika eklezio, ni
da re vivadis is la 20a jarcento (2a Vatikana
Koncilio) ene de iuj mezepokaj koordinatoj.
Sankta Tomaso supozas ke la fido estas iu libera
akto, tiamaniere ke i ne povas esti trudita. Sed,
samtempe, i havas ian socian enhavon kaj la
tio, en iu kunteksto de kristaneco, povas ia-
maniere esti trudita perforte, tiel aperante kiel
principo de perforto.

i tiu estas iu mezepoka doktrino, sed i estis
preska teologia regulilo kaj en la katolika vid-
punkto de E ropo is meze de la 20a jarcento
(2a Vatikana Koncilio). Tiu doktrino anta -
supozas ke la fido estas ia libera donaco kiun oni
ne povas nek devas altrudi per la forto al la ne-
kredantoj (ne kristanoj). Sed i havas anka ian
socian aspekton kaj tial la kristanoj povas uzi kaj
multfoje uzis la forton ne nur por sin oponi al la
persekutantoj de la kredantoj, sed anka por dis-
vastigi la fidon kaj, efe, por subteni in, tie kie
ekzistis risko je apostateco a forlaso el i.
Tiu i vidpunkto esprimas la teologian identi on
de E ropo, kiu bazi as en la kristanismo, sed kiu
strukturi as en iu kunteksto kie la religio fari is
ia spirita povo kiu influas decidmaniere sur la
politika povo, e se amba povoj ne plene kun-
fandi as.
Tiel oni skizas ian unuigan kaj hierarkian vid-
a on de la reala o, kie tiuj kiuj volas esti perantoj
de la evangelio de Jesuo (Papo kaj episkopoj)

prenis la spiritan povon kaj ekde la pinto
superregas (a volas superregi) la ceterajn po-
vojn, dirante al la politikistoj-militistoj tion kion
ili devas fari. Tiamaniere, la fido (kiu en si mem
pretendas sin teni en ia mistika tereno, preter la
ekstera perforto) fakte restis interne ligita al la
politiko, realigante pere de i egan perforton.
Supozeble tiamaniere la perantoj de la Eklezio
(portantaj ian spiritan glavon, tio estas, ian
sakramentan povon) povas gvidi kaj gvidas, ekde
supre, kun supera sa eco, tiujn kiuj plenumas la
politikan povon. Tiele la eklezia povo estas
konceptata kiel glavo, tio estas, kiel praktikado
de reala suvereneco, kapabla distingi (dividi) kaj
puni la homojn ekde la spirita tereno, por tiele
gvidi, ekde sia alteco, la portantojn de la
politika-milita glavo.
La «spirita glavo» de la eklezio regas super la
materia glavo de la re oj kaj la soldatoj, al kiuj
i devas provizi la normojn de ties agado, por
ies bono (de la politikistoj kaj la soldatoj mem).

Ni havas, do, du glavojn, sed iun super la alia. La
klerikoj, perantoj de la Eklezio, ne povas batali
per si mem, nek mortpuni iun ajn (kvankam
multfoje faris tion). Tamen, ili povas fari ion pli
grava: ili ne mortigas, sed diras kiujn oni devas
mortigi favore al la fido; ili ne batalas (principe),
sed diras kontra kiuj oni povas kaj oni devas
batali, proklamante krucmilitojn, kaj ju ante he-
rezulojn, transdonante ilin al la sekulara brako,
por ke i tiu plenumu tion kion diras la eklezio,
por ke tiu faru sianome la militojn kaj oni mort-
igu la ia konsilo, la kontra ulojn de la fido.
Tiamaniere, la glavo de la perantoj de la fido, ne
estante i mem militista, gvidas la militistojn kaj
la politikistojn, por ke ili metu sian perforton
«serve de la fido». La Eklezio venis prezenti i
kiel supera arbitracianto kiu difinas kaj gvidas
ekde sia privilegio la disvolvi on de la ceteraj
planoj de la socio, la politika-milita kaj la eko-
nomia-labora, la la mezepoka skemo de la tri
povoj (klarikaro, nobelaro, laboristaro).
La principo, la kristana fido devas disvati i sen
ekstera perforto as apartenas al la tereno de la
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persona memdecido. Kaj tiele okazis enerale
dun la unuaj tri jarcentoj de la historio de la
kristanismo, kiu devis vivi, sin teni, kaj
disvasti i, en iuj le aj kaj politikaj cirkonstancoj
malfavoraj. La unua misio de la kristanismo
plenumi is “sen glavo”, e pli, subriske de la
glavo de la romia imperio. La fido kaj glavo
apartenas al malsamaj niveloj, ar temas pri
malsamaj niveloj anstata malsamaj povoj tial ke
la evangelio ne povas esti interpretata kiel povo
en la socia kaj politika signifo de la termino.
Sen glavo nek le o. La kristanoj kreas iun ordon
je bonvolo, sen perforto (Epistolo al la romianoj
apitro 12, versa oj 9 al 21): 9 Via amo estu sen
hipokriteco. Abomenu tion, kio estas malbona;

alglui u al la bona... 14 Benu tiujn, kiuj vin

persekutas; benu, kaj ne malbenu. 15 oju kun

ojantoj, ploru kun plorantoj. 18 Se estos eble,

restu pacaj viaparte kun iuj homoj. 19 Ne

ven u vin, amataj… 20 Sed se via malamiko

malsatas, donu al li man i; se li soifas, donu al

li trinki; ar tion farante, fajrajn karbojn vi

kolektos sur lia kapo. 21 Ne venki u de ma-

lbono, sed venku malbonon per bono. (Romi-
anoj 12, 9-21)
La kristanoj vivas ene de politika sociordo (le a
kaj ekonomia) difinita de iu le o kiu uzas la
glavon.
1 iu animo submeti u al la superaj a torit-

atoj, ar ne ekzistas a toritato, krom de Dio;

kaj tiuj, kiuj ekzistas, estas starigitaj de Dio. 2

Tiu do, kiu kontra staras al a toritato, rezistas

al la ordono de Dio; kaj tiuj, kiuj rezistas, ri-

cevos ju on. 3 ar regantoj estas terura o ne al

la bona agado, sed al la malbona. u vi volas

ne timi a toritatulon? faru bonon, kaj vi havos

de li la don; 4 ar li estas servanto de Dio al vi

por bono. Sed timu, se vi faras malbonon; ar

ne vane li portas la glavon, ar li estas servanto

de Dio, ven anto por kolero kontra tiu, kiu fa-

ras malbonon. 5 Sekve estas necese submeti i,

ne nur pro la kolero, sed anka pro konscienco.

6 ar pro tio vi anka pagas tributon, ar ili

estas servantoj de Dio, klopodantaj por i tio

mem. (Romanoj 13, 1-6)
Pa lo ne starigas sur tiu kampo iun ajn hierar-
kion la la linio de la sistemo, ar amba niveloj
loki as en malsamaj terenoj: nek la eklezio sin
metas supre (instruante la taton), nek la tato
povas plenigi ion (trudante sian vidpunkton al
la eklezio). i tio signifas ke amba institucioj
devas akcepti sian propran limon, ene de plurala
mondo. 1. La tato devas rezigni sian diecon, t.e.
sian deziron je absoluta kontrolo. 2. La eklezio

devas rezigni sian deziron strukturi i kiel povo,
kiel institucio kiu uzas propran a tatan perfor-
ton por plenumi siajn celojn. Tia estis la intenco
de Pa lo, sed la historio disvolvi is alimaniere,
tiel ke (kontra la doktrino de Tomaso el Akvino
kaj la mesa o de Pa lo) fakte, oni uzis la per-
forton por disvastigi la fidon.

Papo kaj episkopoj prenis la spiritan povon kaj

ekde la pinto superregas la ceterajn povojn, dir-

ante al la politikistoj-militistoj tion kion ili de-

vas fari.

La kristanismo konservis la Pa lan idealon la -
longe de preska tri jarcentoj, ne celante fari i iu
povo anta la imperio, nek ser i le ajn spacojn
for de la superreganta socia ensemblo, sin baz-
ante nur sur sia “homa vero”, ser ante nur la ebl-
econ oferi sian sperton de graco kunhavita ene de
mondo kiu emis fari i perforta.
Siaflanke, la romia tato, emis diigi sin, sed iom-
post-iom perdadis sian identecon socian kaj e la
militistan, tiel ke ekde la 4a jarcento trovi is sen
forto anta la kristanismo.
La vera problemo prezenti is poste, kiam la im-
perio, an i inte la cirkonstancoj kaj rekonante
la fiaskon de sia politiko de religia absolutismo,
ne nur toleris la kristanismon (Konstanteno,
Edikto de Milano), sed igis in la oficiala religio.
Tiamaniere, la kristanoj restis sub la protekto kaj
la defendo de la imperiestro (Teodozio: jaro
380), kiu fari is, fakte, la garantianto de la vivo
kaj la poseda oj, de la agado kaj la doktrino de la
eklezio. De tiam, forlasante la skemo de separi o
kiun proponis Sankta Pa lo, stari is iu statuto de
reciproka interligado, tiamaniete ke la tato far-
i is oficiale kristana kaj la eklezio fari is imper-
i(ism)a (alprenante por sia institucio kaj dis-
vasti ado la uzojn kaj kutimojn de la imperio
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mem). La tato bezonis la eklezion por pluteni
kaj plenumi siajn funkciojn kiel tato. La eklezio
apogis sin sur la tato por disvastigi siajn pre-
tenditajn evangeliajn idealojn.
Tiu estis agado de reciproka cedo, de reciproka
febleco. La tato malforti is multege bezonante
la Eklezion. La eklezio malforti is kaj perdis
grandparton el sia identeco apogante sin sur la
tato. Vere, la Imperio kaj la postaj regnoj al-

prenis kristanajn elementojn, kiuj tre gravis por
la sekvinta kulturo de E ropo, tiel en la tereno de
la interna libereco kiel de socia justeco, sub-
metante sin tiele al iu tipo de kristana povo. Sed
eble kiu plej an i is estis la Eklezio, kiu al-
prenis aspektojn de la povo politika-militista,
ideologia kaj ekonomia kiuj la Apokalipso
(Apokalipso apitroj 13, 14 kaj 17) prezentis kiel
kompona oj de la besto kaj la prostituitino.

Koncilio de Niceo, jaro 325

Verdire, multaj kristanoj sin oponis al tiu unua
pakto eklezio- tato, sed la ensemblo de la eklezio
kaj la tato akceptis in: la imperiestroj tial ke
konvenis al ili ar tiel ili povis fari i ne nur
protektantoj, sed anka gvidantoj de la eklezio,
investitaj jam de iu vera dia povo, tiamaniere ke
la kronado kaj/a sankt-oleado de la imperiestroj
kaj la re oj estis interpretitaj kiel vera kristana
sakramento; la episkoj (kaj en Okcidento la Papo
de Romo) ar tiel ili ricevadis iun povon kaj
povis uzadi in favore al la «kristanismo». La
fido da re estis konsiderita kiel Dia donaco, lig-
ita al la libera elektado de la kredantoj, tiel ke
principe oni povis altrudi al neniu. Sed en la
praktiko la separi o kiu estis postulinta Pa lo
(kaj Jesuo en Marko, 12,17) rezultis io neebla en
tiaj cirkonstancoj.
Esta bone ke la imperio garantiu la pacon por la
eklezio (kaj por iuj kulturaj, sociaj kaj religiaj
institucioj); estas bona la tolero. Sed pli bone es-
tus ke la paco estus postulinta nenian ajn kom-
penson: ke la imperiestro ne estus intencinta gvi-

di la eklezion, kiel reale okazis, invokante sian
propran sanktan a toritaton, kiel peranto de Dio;
kaj ke la eklezio estus ricevinta neniun ajn privi-
legion a povon kiun la imperiestro oferis al i
(ekde la Koncilio de Niceo, jaro 325, kie Kons-
tanteno aperas kiel gastiganto kaj arbitracianto
inter la episkopoj).
En tiu i kunteksto oni komprenas la novan for-
mon disvastigadi la kristanan fidon. De la mo-
mento kiam la eklezio kaj la tato interligi as
kvaza ili estus du komplementaj manifesti oj
de la sama Dio, granda parto el la konverti oj al
la kristanismo okazis rezulte de iu tipo je socia
premo a perforto. Tiamaniere, la episkopoj far-
i as alt-ranguloj de la imperio, tiel ke la eklezio
fari as parto el la socia teksa o de la povo, kom-
prenante in en la hierarkia senco. Tiele komenc-
i is esti malfacila vivi kiel civitano de la imperio
ne estante kristano. Kompreneble, multaj pag-
anoj konverti as pro la sociaj kaj kulturaj profi-
toj kiujn alportas esti membro de la oficiala ekle-
zio. En i tiu kunteksto, kune kun la logika pre-
mo de la medio, kie la kristanismo fari as ne nur
profito, sed preska socia neceso, aperas la unuaj
konkretaj kazoj de perforto, influitaj de la fido.
Kompreneble, en tiu kadro, fari is fundamenta la
politika povo (la socia povo) de la episkopoj,
kiuj tiamaniere aperas ne nur kiel perantoj de la
evangelio, sed kiel garantiantoj de la politika
ordo. Sendube ili multfoje ekzercis sian a torita-
ton tre pozitive, humanitare, ar enerale ili estis
la solaj kiuj povis garantii iun tipon je socia ordo
kaj justeco en mondo an i anta, kie la falo de la
imperio kaj la invadoj de la “barbaruloj” kreis
grandajn pov-mankojn a , eble pli uste, man-
kon de socia ordo.
Post la ruino de la imperio en Okcidento (en la
jaro 476), komenci as nova epoko de disvasti o
de la eklezio (provizore ni flankenlasas la parton
de la Bizanca imperio), tiel ke la latina kulturo
eniras kun la kristanismo en lokojn kie la Romia
imperio ne estis alveninte a ne estis atinginte
intense enradiki i.
La konverti o de Norda E ropo al la Kristan-
ismo konstituas iun gravegan kulturan kaj socian
fakton, tiamaniere ke ni povas diri ke la «mal-
lumaj jarcentoj» kiuj sekvis por la ruino de la
Romia Imperio kaj anta is la ekaperon de
MezEpoko, la Eklezio agadis kiel baza socia kaj
kultura faktoro. Sen tiu laboro de la eklezio oni
ne povus paroli pri E ropo. Sed temas pri laboro
kiu ne estis evangeliiga a , pli uste, evangelia,
sed anka politika kaj socia, perfort-tipa. Eble, la
portantoj de la kristana fido foje estis malpli per-
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fortaj ol la perantoj de la pagana soci-ordo. Sed,
sendube, anka ili estis intense perfortaj: ili dis-
vastigis la fidon helpe de la politika kaj socia
perforto de la nova kulturo.
La tiu linio situi as kaj anta eniras granda
parto el la konkerado kaj evageliigado de Ame-
riko, kiun iuj hispanaj historiistoj taksis, triumf-
maniere, asertante ke i estis la plej granda
kristana laboro post la Redempto fare de Kristo.
La hispanaj misiistoj de Ameriko (kaj iusence
anka de Afriko kaj Azio) uzis la glavon (de la
perforta konkerado) por disvastigi la fidon. Evi-
dentas ke la hispana konkero de granda parto de
Ameriko, kun la posta apero de la amerikaj ta-
toj, ekde Meksiko al ilio, ekde Peruo al Brasilo,
enhavas kulturajn kaj sociajn valorojn kaj anka
grandajn misagojn. Unue, la katolika eklezio
pravigis kaj promociis tiun perfortan konkeron
kaj koloniigon kun iu religia celo, konsiderante
in kiel ilo por la etendi o de la kristana fido. La

papoj, kaj kun ili episkopoj kaj “kristanaj” re oj,
estis plenkonvinkitaj pri tio ke por propagadi la
evangelion estis bona kaj deca la milita perforto
(konkero kiel sankta milito). Vere, estis momen-
toj kiam la misiistoj agadis sen la apogo de la
glavo, tio estas, la povo de la re oj kaj de la kon-
kerantoj, sed temis nur pri mar enaj kazoj kaj
dum malmulte da tempo. enerale, kaj kun la
aprobo de la papoj, la evangeliigado (kiu dev-
intus esti signo de pura bonvolo, sen politikaj al-
trudoj) disvolvi is sub la apogo (la protektorato)
de la re oj, kiuj elektadis la episkopojn kaj send-
adis la misiistojn kiuj estis implikitaj en iu sankta
konkerado (kontra kristana!).
Estas evidenta ke ni ne povas priju i la pasint-
econ. Sed ni povas kaj devas deklari, ekde nia
perspektivo, ke tiu pasinteco ne estis tre kristana,
en la radikala senco de la vorto: profiti la milit-
istan konkeradon por disvastigi iun pretenditan
evangelion de bonvola libereco inter gentoj de
malsupera kulturo ne ajnas respondi al la me-
sa o de Jesuo. Hodia . Ni povas deklari ke, se la
celo ne pravigas la rimedojn, en la fundo de tiu
unua evangeliigado de Ameriko enestis iu origi-
na peko de perforto.
La 12a jarcento estis komenci inta post la unua
krucmilito (1095-1099) kaj la konkero de Jeru-
salemo (jaro 1099) kaj fini is kun la refalo de la
antikva urbo sub la povo de la muzulmanoj (jaro
1187). Ankora ne estis aperintaj la t.n. nacia
tatoj, nek ekzistis iu socia strukturo sendependa

de la religia.
Tiam estis kristanaro: regnoj, princlandoj, teri-
torioj kiuj irka is kelkajn centroj de politika in-

fluo kaj efmaniere irka la Papo. En la Nordo
kaj Oriento restis ankora popoloj kiuj ne estis
bone kristanigitaj, sed ili konstituis neniun dan -
eron: iom post iom ili estis enirantaj en la krist-
anan unuecon de Okcidento. Oriente trovi is la
ortodoksoj de la Bizanca imperio (kaj Rusujo).
Teorie ili estis aliancanoj, sed ilia propra socia
kaj religia evoluo apartigadis ilin el la korpo
formita irka la Papo.

La 12a jarcento estis komenci inta post la unua

krucmilito (1095-1099)

Tiamaniere, por iuj la eklezio identi is kun la
okcidenta kristanaro kaj ekster i (ekstere de la
areo signita de la bona fido) staris la aliaj, la
malfideluloj, tio estas, la muzulmanoj, preter iu
linio kiu komenci as este (Hispanio), trairas la
centro de la Mediteraneo kaj alvenas oriente al
Egipto, Palestino, Sirio, Mozopotamio. La mon-
do ajnas rompita en du duonojn interfrontitajn
en dura milito kiu tiam komencis esti konceptita
kiel sankta. La unuaj kristanoj estintis malamikoj
de la milito, tiel ke ili promociadis sian fidon pe-
re de la vorto kaj viv-ekzemplo. Sed ekde tiu
momento kiam kristani is, tiel la imperio kiel la
regnoj de okcidento ili emis identigi la kristanan
fidon kun sia propra politik-socia strukturo. Tial
ili pensis ke ilia militado kontra la paganaj
“barbaruloj” estis bataloj favore al la fido, do la
milito komencis esti rigardata kiel iu permesita
kaj e religia fakto: i protektadis la kredantojn
anta la dan ero kiun signifis la malfideluloj.
En la sama skemo de perforto, kun elementoj pli
proksimaj al la Antikva Testamento hebrea ol al
la mesa o de Jesuo kaj la nova judismo, jam
movi adis la muzulmanoj, kiuj konceptadis kaj
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praktikadis la militon kiel ilo de konkero kaj
kredo-ekspansio, en formo kiu konstituis mina-
con por multegaj kristanoj, ekde Hispanio is Bi-
zanco. De homa vidpunkto, kompreneblas ke tiu
pretendita muzulmana minaco vekus ian mimet-
isman kristanan respondon, de krucmilito a
sankta milito. La kristanoj, tre konsciaj pri si
mem, volis retrovi sian fonton en la tero kie
naski is ilia fido, Jerusalemo, por respondi tia-
maniere la Dian alvokon pere de la milito. Vere,
ili ne forgesis la misiistan postulon: ili sciis ke la
mesa o de Jesuo devas esti disvastigita en mo-
mentoj de paco, pere de la vorto; sed ili pensis
anka ke tiu mesa o trovi is subdan ere de la
muzulmana forto kaj tiel ili voli defendi in per
iu supera kristana forto.
La tiu vidpunkto, la unua ka zo kaj kialo de la
milito estas religi-tipa: la defendo de la fido, ob-
jektive interpretita, tio estas, kiel protektado de
la aferoj de Dio, tio estas, de la establita eklezio,
de sia kulto-libereco, ktp. La fido fari is, la tio,
iu socia institucio, iu origina valoro, prioritata e
al la vivo, la poseda o, la familio kaj la patrujo,
ar en la kristana fido bazi as kaj erpas signifon

la ceteraj valoroj de la persona kaj socia vivo de
la kredantoj, La milito kiu aperas tiele, fido-
defende, oferas ian “simetrian” perforton, ar oni
supozis ke anka la malamikoj de la katolika
fido uzis saman militon.

io- i situigas nin anta iu tipo je religiaj mi-
litoj, en kiuj iuj aperas kiel amikoj de Dio kaj
aliaj kiel Liaj malamikoj, la la vidpunkto de iu
el ili. Ekzistas, do, ia simetrio inter amba flan-
koj. Unu sama milito povas esti sankta iusence
por la muzulmanoj (imitantoj de la militista Ma-

hometo) kaj sankta alisence por la kristanoj, kiuj
an as la sencon de la kruco (kiu signifas lasi sin

mortigi favore al la aliaj) kaj igas in (kun la be-
no de ekleziuloj kaj papoj) standardo de iu per-
forto «evangelia», asertante ke la apostoloj mem
kiel Sankta Jakobo batalis kaj batalas nome de
Kristo kontra la muzulmanoj. i tiu estas la lo-
ko kie oni pli klare esprimis la militan perforton
ligita al iu formo interpreti la kristanan fidon.
La nuntempa kristana le aro, prezentata de la
Katekismo de la Katolika Eklezio, ne defendas
eksplicite la sanktan militon, fido-defenda, la la
mezepoka tradicio, tamen i da re akceptas la
koncepton de justa milito, kiun oni povas kaj de-
vas proklami kaj realigi pro du kialoj tre kon-
kretaj, unu el kiuj situigas nin tre proksime de la
sankta milito fido-defenda.
Verdire, la nuntempa Kodo pri Kanona Rajto tre
pritaksas la gravecon de la biblia kaj kristana
sperto de la martiri o, interpretita kiel suprema
atesto de la fido. Sed, samtempe, i supozas ke
ekde la momento kiam la kristanoj konstatas ke
ili kapablas malhelpi la perfortigon de la homaj
rajtoj, ribelante kun armiloj kontra tiuj kiuj sin
oponas al la religia libereco, ili povas kaj devas
tion fari.
La tio, ajnas ke la martiri o restas por situacioj
kiam oni ne povas agadi alimaniere (cirkonstan-
coj de granda malsupereco de socia kaj militista
vidpunkto). Sed tie kie oni povas eviti, ribelante
kun armiloj, la martiroj povas fari i soldatoj, ne
por defendi la fidon mem (ne ekzistas sankta mi-
lito), sed, jes ja, por defendi la liberecon esprimi
la fidon. Tio signifas ke la Katekismo da re de-
fendas iun tipon je justa milito, la la kristan-



21

ismo, iu milito por la defendo de la grandaj valo-
roj de la homa vivo, inter ili la religia libereco.
Por la nekapabla venki, restus la martiri o. Por la
venko-kapablaj, superante tiele la piedpremadon,
oni defendus la sanktan militon.
Eblas tio ke inter la instigo al la martiri o kaj la
defendo de la justa milito (en la kazo ke i tiu
povus esti sukcesa), ekzistus kontra diroj kiujn
la Katekismo ne sukcesis sufi e kontempli. aj-
nas ke, tiukaze, samkiel en kio koncernas al la
socia subpremo
kaj la malliber-
ejo, tiu i Kate-
kismo situi as
en la nivelo de
reciproka puno,
tio estas, per-
forta alfronti o
kontra la per-
forto. Vere, la
rezistorajto trov-
i as inter tiuj
kiujn Pa lo akc-
eptus por la ta-
to kiu portas la
glavon (Romi-
anoj 1, 1-7). Sed
temas pri rajtoj
de la civila so-
cio, ne de la
eklezio nek de la
kristanoj (kiuj
devas vivi la la
Prediko sur la
monto: «tamen
mi diras al vi: ne
rezistu kontra
la malbono»).
Sed jam ni vidis
ke la nuna situa-
cio situigas nin
en la plano de la
reciproka puno.
La Eklezio konsideras sin kapabla asigni al la
civila povo la rajton je perforta subpremado de la
perfortantoj (uzante la malliberejon kaj e la
mort-punon). i koncedas anka la milito-

rajton, por sin oponi tiamaniere al la agresantoj
kaj, inter ili, al tiuj kiuj neas la religian liberecon.
Vere, la eklezio ne volas militi, sed koncedas al
la civila povo la rajton (kaj la devon) militi, por
tiel defendi la valorojn kiujn i proklamas. Ni ne
trovi as malproksime el la vidpunkto de Bo-
nifaco la 8ª, Unam santan, nek el la spirito de la

Donaco de Konstanteno, ar la eklezio “kon-
cedas al la tato la moralan povon de la per-
forto”.
Tiu i vidpunkto povas esti perfekta en la jura a
le a tereno, en la marko de la civilaj povoj, sed
eble ne povas (nek devas) esti defendata ekde iu
kristana perspektivo, ar la kristanismo, esence,
ne povas sin turni al la tata povo por ke i tiu
garantiu perforte la religian liberecon.
Nu, superinte iun kelkjarcentan “anta ju on”, la

Katolika Eklezio
malkovris kaj pr-
oklamis en la 2ª
Vatikana Konci-
lio la originan
valoron de la re-
ligia libereco, li-
gita al la naturo
mem de la reli-
gio kaj la fido.
Tiucele estis ne-
cesa iu longa
procezo, ankora
da ranta, ar la
formala libereco
ne sufi as, sed
estas necesaj tiuj
kondi oj kiuj eb-
ligas la disvol-
vi on de la per-
sona kaj komun-
uma fido en libe-
reco.
Ni vidis la tri ba-
zajn terenojn kie
la klasika doktri-
no de la katolika
eklezio fakte pra-
vigis la perfor-
ton, almena ek-
de la 13a jarcen-
to: por disvast-
igadi la fidon,

por defendi la fidon kontra iaj eksteraj mal-
amikoj (krucmilitoj) kaj por konservi la fidon de
la kredantoj (inkvizicioj). En iuj i kazoj, la fido
aperas kiel objektiva valoro, kiun oni povas
promocii kaj subteni pere de iu tipo je altrudo a
milito, ene de iu mezepoka vidpunkto pri la vivo.
Tiamaniere strukturi is, sur kalkulo je perforto,
la kristana mezepoka identeco de E ropo kiu, iu-
sence, da re influis is la nuntempo (almena in-
ter multaj katolikoj, kaj e en la oficiala vid-
punkto de la Roma hierarkio).
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Tiu i libro estas la unua plene dedi ata al la te-
mo de la nova ekonomio de la nuntempa islama
terorismo. La a torino asertas ke la islama teror-
ismo ne estas reale religia, sed ekonomia.
La longe de la lastaj kvindek jaroj, la ekonomia
kaj politika supereco de Okcidento malhelpis la
disvolvi on de iu emer a ekonomio kaj iu finan-
ca forto ekzistanta en la muzulmana mondo. Tiu
i forto starigis aliancojn kun islamismaj armitaj

grupoj kaj kun religiaj lideroj apartenantaj al la
plej radikala linio, ene de iu kampanjo kiu celas
liberigi la muzulmanajn landojn el la influo de
Okcidento, samkiel el la oligarkiaj lideroj de
Oriento. Same kiel okazis en la kruc-militoj, la
religio estas nenio pli ol nura instrumento por la
varbado de batalantoj, la vere impulsanta forto
estas la ekonomio.
La kerno de i tiu stud-verko estas la celo de-
monstri tion ke, la longe de la lasta duonjarcen-
to, la anoj de la armitaj organiza oj estis perse-
kutataj en siaj propraj landoj fare de la samaj po-
litikaj fortoj kiuj impulsis ilin servi, ekster ilia
teritorio, la ekonomiajn interesojn de Okcidento
kaj ties aliancanoj, dualeco kiu provizis al la or-
ganiza oj de la teroro la eblecon organizi sian
propran ekonomion. i tiu fenomeno estas difin-
ata de la a torino kiel Nova Ekonomio de la Te-

roro, iu internacia reto kiu interkontaktigas la
sistemojn je apogo kaj pri lo istiko de la armitaj
grupoj.
Tra iu ampleksa esplorado, Loretta Napoleoni
analizas multenombrajn dokumentajn kaj ates-
tajn fontojn. i pruvas ke la grandaj historiaj
movadoj, kiel la mezepokaj kruc-militoj kaj la
Malvarma Milito, havis ekonomiajn radikojn kaj
motivigilojn, kaj la batalantoj estis pelitaj al ia
eksterle a perforto financita per la rabado. iuj
formoj je terorismo, tiu de la 11a de septembro
de la jaro 2001 kontra Usono, iu ajn suicida
atako a tiu perforto kiu alprenas la formon je
movadoj de nacia liberigo a sendependigo, ne
povas prosperi sen ia sen esa fluo je kontanta
mono.
La libro eksplikas kiamaniere atingas la nepran
ekonomian nutra on tiuj movadoj, kiel tiu de la
talibanoj kiuj, organizitaj kaj armitaj de la CIA
en la jardeko 1979-1989 forpelis la Ru an
Armeon el Afganio, la batalado kiu en Argelio
metis finon al 130 jaroj da koloniisma franca
superregado, kaj la nuntempaj sangoversaj civil-
militoj en multaj lokoj en Afriko. Ofte la
batalantaj grupoj kiuj sukcesas plenumi sian
originan celon pluekzistas evoluante al novaj
klopodoj, tia estis la kazo de AlKaedo kiu
adresi is kontra Okcidento post la atingo de sia
origina celo.
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La a torino priskribas sistemon de 1,5 bilionoj
da dolaroj kiu sen ese kreskas, kaj en kiu par-
toprenas la drog-trafikantoj, la magnatoj de la
petrolo, trafikantoj de gemoj kaj homaj esta oj,
mondonacoj kiujn respektindaj bankoj kaj aliaj
financ-institucioj traktas ofte kalkulante ke ili
estas destinataj al organiza oj tute homfavoraj.
Grupoj kiel Al-Kaedo, kiu rezultis el la milito de
Afganio kaj fari is tutmonda terorista reto, estas
pelataj ne nur de la realaj ekonomiaj faktoroj de
la Tria Mondo kaj efe de la
muzulmanaj tatoj ekde Maro-
ko al Indonezio, sed anka de
multaj kunkulpuloj ekde la sino
mem de Okcidento, ekde la plej
sanktaj bastionoj de la okci-
denta kapitalismo, Wall Street,
la londona City, la financ-
magnatoj de Hong Kong, Sa d-
Arabio kaj Sud est-Azio.
La Nova Ekonomio de la tero-
ro, kies grandon Loreta Napo-
leoni taksas, proksimume, je 5
procento el la tutmonda neta
produkto, estas rezulto el iuj
historiaj procezoj kaj iu moviga
strukturo kiu nutras kaj sub-
tenas la terorismon mondskale.

i opinias ke tiu nova ekono-
mio ekzistas en rilato de inter-
dependeco kun la okcidentaj
merkat-ekonomioj, kaj sam-
tempe en stato de kreskanta stre i o rilate al ili.
Celante klarigi tiun paradokson, la libro ko-
menci as prezentante kaj priskribante la histo-
rian procezon kiu generis la nunan situacion. La
terorismo pravigita de la Malvarma Milito gene-
ris serion da armitaj grupoj kiuj memfinaci as
per kontra le a agado kaj samtempe evoluas al
organiza oj kiuj dum ili klopodas plenumi siajn
celojn, uzas kaj demar as tre evoluitajn komer-
cajn teknikojn kaj financajn mediojn. Iuj el ili
starigis kvaza - tataj strukturoj kiuj rekte inter-
rilatas kun la naciaj tatoj kaj ties financaj
institucioj, kaj estas tiu kunteksto kio plifirmigas
la Novan Ekonomion de la Teroro.
Esti as iu nova kaj okiga paradokso: fakte la
Nova Ekonomio de la Teroro estas rezulto de la
tutmondi o, kaj efe de la plirapideco kiun i tiu
akiris post la disfalo de la Berlina murego. La
tutmondi o ebligis ke la ne-registaraj organiz-
a oj promociu serion da liberalaj ka zoj, sociajn
an ojn, ekonomiajn progresojn, sed anka fa-

ciligis la strukturi on de teroristaj movadoj kiel

Al-Kaedo kaj la kreski antan pliperfekti on de
la ekonomio de la teroro. La procezo je privat-
igo, la merkat-senreguligo, la malapero de la
land-limoj, la libera movi o de la laboristoj kaj
la kapitaloj, la teknologiaj progresoj kiuj estis
la ditaj kiel la iloj de la ekonomia sukceso de la
lastaj jardekoj: io i estis profitata kaj adaptata
de la ekonomio de la teroro. Tio estas, la fortaj
aspektoj de la la le a ekonomio fari is amba -
tran a glavo.

La Nova Ekonomio de la Te-
roro ne eblis anta la fino de la
Malvarma Milito. Certe estis
teroristaj organiza oj en tiu
periodo, kaj iuj el ili e atingis
sian celon, kaj, kompreneble,
anka ili bezonis financadon.
Sed la nuntempa ekonomio de
la teroro estas nepre ligata al
la globali o a tutmondi o kiu
okazis post la fini o de la
Malvarma Milito kaj ties po-
litikaj kaj ekonomiaj sekvoj.
La retoriko de la teroristaj gru-
poj kaj ties simpatiantoj tre
emfazas kaj insistas pri la kon-
tra diro inter la dominanta ok-
cidenta kapitalista sistemo kaj
la grandamasa islama nacio
kies emer anta klaso da ko-
mercistoj kaj bankestroj trovas
fermitaj a baritaj la vojojn al

disvolvi o kaj prospero. En la fundo de tiu pro-
pagando enestas la revo de renversigo de la
situacio simile al tio okazinta en Mezepoko,
kiam la dominanta islama mondo estis defiata de
iu e ropa ekonomia klaso pere de la kruc-militoj
kaj, fine, la muzulmana mondo sukcesis rezisti
kaj venki tiun malamikan civilizacion.
La ekonomia analizado de la interrilatoj de la
Nova Ekonomio de la Teroro kaj la okcidentaj
ekonomioj sugestas ke en la batalo kontra la te-
rorismo plej gravas identigi kaj fermi la kanalojn
de financado de la armitaj grupoj, tasko kiu
koncernas al la registaroj.
La legantoj de la libro kiun ni pritemas havas
anta si la taskon studi kaj decidi u estas prava
la tezo de la a torino kiam i diras ke la batalo
kontra la islama terorismo kaj la ideoj kiujn i
propagandas devas esti realigata efe en la eko-
nomia tereno. ar estas anka (religiaj) ideoj en
la propagando por varbado de teroristoj, oni de-
vas prikonsideri anka la neceson batali anka
en la ideologia tereno.
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Falintaj folioj

Verkis: Ildefonso Domínguez Losada

MMaarrkkoo uuss eemmeerriittii iiss.. LLii pplleennuummiiss ffrree --

ddaattee llaa ddeevviiggaann aa oonn llaa llaa hhiissppaannaajj

llee oojj..

NNuunn llii ssiiddaass ssuurr lluullssee oo eenn tteerraassoo ddee lliiaa

bbiieennoo eenn kkaammppaarraa llookkoo.. KKuunn mmaallffeerrmm--

iittaajj ookkuulloojj llii rreemmeemmoorraass ppaassiinnttaajjnn ttrraa--

vviivvaa oojjnn eekkddee lliiaa jjuunnaa oo iiss nnuunntteemmppoo..

LLii kkaappaabbllaass `̀vviiddii’’,, kkvvaazzaa rriiggaarrddaannttee ffiill--

mmoonn,, ddiivveerrssaajjnn eettaappoojjnn ddee ssiiaa vviivvoo..

DDuumm mmaallmmuullttaajj mmiinnuuttoojj ppaassiiss aannttaa llaa

ookkuulloojj ddee MMaarrkkoo,, cceennttoojj ddaa bbiillddoojj ddee

ttiiuujj mmaallpprrookkssiimmaajj tteemmppoojj,, kkiiaamm llii eessttiiss

jjuunnaa kkaajj ffoorr iiss ttiioomm ddaa pprroojjeekkttoojj;; ddee lliiaajj

iiaammaajj aammbbiicciioojj kkaajj ddeezziirroojj,, iinntteerr kkiiuujj llii

kkaallkkuulliiss eessttii ppllii ssiimmppaattiiaa,, ppllii kkuurraa aa,, ppllii

pprrooggrreesseemmaa hhoommoo.. KKiioomm mmuullttee llii ssuuffeerr--

aaddiiss,, aarr llii nnee sseennttiiss ssiinn ttiieell aallttiirraa,, eekk--

zzeemmppllee,, ppoorr ssiiaajj kkllaasskkuunnuulliinnoojj,, nneekk ttiieell

ffoorrttuulloo,, kkiieell llaa pplleejj mmuullttoo eell llaa jjuunnuulloojj

ddee ssiiaa kkuurrssoo!!

aajjnnaass kkee ttiiuujj eevveennttoojj,, kkiiuujj nnuunn ookkuuppaass

lliiaajjnn ppeennssoojjnn,, ookkaazziiss llaa hhiieerraa aann ttaaggoonn,,

kkaajj ppaassiiss jjaamm…… ppllii bboonnee nnee ppeennssii pprrii ttiioo..

KKiieell eebbllaass,, llii ppeennssaass,, kkee llaa tteemmppoo ttiieell

rraappiiddee ppaassuu....??

LLii ffiieerraass rreemmeemmoorraannttee kkiioomm mmuullttee llii

ssuukkcceessiiss aattiinnggii dduumm ttiiuujj ppaassiinnttaajj jjaarroojj,,

ddaannkkee nnuurr aall ssiiaajj ppeennllaabboorraaddoo kkaajj ddiiss--

cciipplliinnoo.. AAnnkkaa eenn llaa aattiinnggoo ddee ii ttiiuu

ssoocciiaa rraannggoo,, kkiiuunn llii kkaajj lliiaajj kkaarruulloojj uuaass

nnuunn,, hhaavviiss ssppeecciiaallaann eeffiikkoonn ttrree bboonnaa

ffaammiilliiaa eekkoonnoommiioo..

MMaarrkkoo dduumm jjuunneeccoo dduummlloonnggee eessttiiss ssee--

kkrreettee eennaammii iinnttaa aall MMaarriiaa,, ttiiuu bbeellaa kkuunn--

uulliinnoo ddee lliiaa ssaammaa kkllaassoo,, kkvvaannkkaamm mmaall--

ffeellii ee,, ii nneenniioonn sscciiiiss pprrii ttiiuu aammoo.. MMaarriiaa,,

llaa ttiiaammaa ooppiinniioo ddee MMaarrkkoo,, eessttiiss llaa pplleejj

bbeellaa eessttaa oo kkiiuu ppoovviiss vviivvii ssuurr llaa tteerraa

ssuurrffaaccoo llaa lloonnggee ddee llaa jjaarrcceennttoojj.. MMaarriiaa,,

MMaarriiaa,, MMaarriiaa…… nnuurr pprroonnoonnccaaddoo ddee ttiiuu

nnoommoo kkaa zziiss aall llii ddiivveerrssaajjnn eemmoocciiaajjnn

sseennssaacciioojjnn.. MMaarriiaa,, MMaarriiaa…… MMaarrkkoo ooffttee

eenn ssiiaajj jjuunnaajj ssoonn oojj vviiddiiss kkaajj kkoonnssiiddeerriiss

iinn kkvvaazzaa aann eelloo.. MMaarriiaa……

SSeedd MMaarrkkoo ttiiuutteemmppee nnee hhaavviiss ssuuffii ee ddaa

kkuurraa oo ppoorr ddiirrii aall ii kkiioonn bbeellaa llii ttrroovvaass

iinn kkaajj pprrooppoonnii eessttii iiaa ffiiaann oo.. SSaannkkttaa

DDiioo!!,, kkiioomm llii eekkmmaallaammiiss AAnnttoonnoonn,, ttiiuunn

aarrooggaannttaann kkvvaannkkaamm aallllooggaann vviirroonn,, vviidd--

aannttee lliinn kkuunn MMaarriiaa bbrraakkeennbbrraakkee,,

uunnuuaaffoojjee!!

MMaarrkkoo ffiilloozzooffaass,, pprrii llaa ppaarraaddookkssaajj ttrraa--

vviivvaa oojj ddee llaa hhoommaa vviivvoo.. LLii dduumm jjuunneeccoo

eessttiiss mmaallkkuurraa aa vviirroo,, nnee ssuuffii ee bbeellaass--

ppeekkttaa nneekk ffoorrttaa kkiieell ttiiuu uulloo,, nneekk kkiieell iiuujj

aalliiaajj kkoonnaattuulloojj ddee ttiiaamm,, kkiiaamm iillii ssttuuddiiss

aabbiittuurriieenntteeccoonn,, ttaammeenn nnuunn llii ssiinn sseennttaass

kkvvaazzaa jjuunnuulloo.. LLaa ppaassaaddoo ddee ll’’tteemmppoo nnee

llaassiiss ssuurr llii ttiieell pprrooffuunnddaajjnn ssppuurroojjnn kkiieell

llii oobbsseerrvvaass ssuurr llaa vviizzaa oojj aa kkoorrppoojj ddee
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ddiivveerrssaajj kkoonnaattaajj ssaammaa uulloojj,, aarr llii aannkkoo--

rraa kkaappaabbllaass kkuurrii iiuummaatteennee,, aallmmeennaa 55

kkiilloommeettrroojjnn aannttaa llaa mmaatteennmmaann oo,, kkaajj

pprroommeennaaddii vveessppeerree kkuunnee kkuunn llaa eeddzziinnoo..

LLii aannkkaa nnee ttiinnkkttuurraaddaass ssiiaajjnn aabbuunn--

ddaannjjnn mmeezz--ggrriizzaajjnn hhaarroojjnn,, kkaajj llii mmoonnttrraass

iinntteerreessaajjnn bbllaannkkaajjnn vvaannggoo--hhaarroojjnn..

OOffttee llii lluuddaass tteenniissoonn kkuunn nnaajjbbaarraajj aammii--

kkoojj ddee ttiiuu uurrbbaanniizzaa oo kkiiee llii lloo aass,, lleeggaass

iiaassppeeccaajjnn ppeerriiooddaa oojjnn,, lliibbrroojjnn,, kk..tt..pp..,,

sseenn ookkuullvviittrraa hheellppoo.. TTiiaall,, llii ssiinn kkoonn--

ssiiddeerraass ffeellii uulloo..

AAnnttoonnoo kkaajj MMaarriiaa ((kkiiaajj sseennssaacciioojj!! llii nnee

ppoovvaass aannkkoorraa eevviittii eekkttrreemmoonn nnuurr jjee llaa

ppeennssoo pprrii ii)) eellmmiiggrriiss eenn AA ssttrraalliioonn kkaajj

rreessttiiss ttiiee dduumm kkeellkkaajj jjaarroojj,, sseedd iillii nnee

aaddeekkvvaattee ssuukkcceessiiss pprrooggrreessii.. IIllii aammbbaa

ppeenneeggee llaabboorriiss eenn kkeellkkaajj ttiieeaajj eennttrreepprree--

nnoojj,, ttaammeenn iilliiaajj ssaallaajjrroojj nnee eessttiiss ssuuffii ee

aallttaajj ppoorr aattiinnggii ppllii aallttaann ssoocciiaann rraannggoonn,,

kkiieell kkuuttiimmee ookkaazzaass aall llaa pplleejj mmuullttoo eell llaa

eellmmiiggrriinnttoojj.. MMaarrkkoo uuss vviiddiiss kkaajj ssaalluuttiiss

iilliinn llaa aannttaa aann ttaaggoonn,, ppoosstt lloonnggaajj jjaarroojj

sseenn sscciioo pprrii iillii,, kkaajj pprroo ttiioo llii nnuunn kkoo--

mmeenncciiss rreemmeemmoorrii pprrii ppaassiinntteeccoo……

LLaa aassppeekkttoo ddee aammbbaa ggeeeeddzzoojj,, ookkaazziiggiiss

aall MMaarrkkoo kkvvaazzaa ddeepprriimmoonn.. aajjnnaass kkee llaa

vviivvoo ppuunniiss iilliinn sseenn kkoommppaattoo.. AAnnttoonnoo,, lliiaa

““rriivvaalloo”” pprrii llaa aammoo ddee llaa bbeellaa MMaarriiaa,, iiaamm

oorrggoojjllaa,, ffoorrttaa kkaajj aarrooggaannttaa jjuunnuulloo,, kkiieell

jjaamm ddiirriittee,, ttrraannss--ffoorrmmii iiss eenn mmaall--jjuunnaann

sseennhhaarraann ddiikkuulloonn,, kkaappaabbllaa pprroommeennaaddii

nnuurr hheellppee ddee bbaassttoonnoo.. MMaallggrraa ttiioo kkee

AAnnttoonnoo kkaajj MMaarrkkoo eessttaass ssaammaa uulloojj,, aajj--

nnaass aall MMaarrkkoo kkvvaazzaa ttiiuu uulloo eessttuuss kkeell--

kkaajjnn jjaarroojjnn ppllii aa aa ooll llii.. SSeedd,, kkiioonn ddiirrii

pprrii MMaarriiaa?? KKiieell ddoommaaggee!! TTiiuu,, kkiiuu iiaamm eess--

ttiiss bbeelleeggaa jjuunnuulliinnoo ppeerrddiiss pplleejjppaarrttoonn eell

ttiieess bbeelleeccoo.. TTiiuu,, kkiiuunn iiaamm aaddmmiirriiss MMaarr--

kkoo,, nnuunntteemmppee mmoonnttrraass vviiddeebbllaajjnn ggrraann--

ddaajjnn bblluurriinnggoojjnn ssaammkkiieell pprrooffuunnddaajjnn

hhaa ttssuullkkoojjnn,, eebbllee pprroo ffaammiilliiaajj aa eekkoonnoo--

mmiiaajj pprroobblleemmoojj (( ii aakkuu iiss kkvvaarr ggeeffiilloojjnn))..

iiaa nniiggrraa kkaajj bbrriillaa hhaarraarroo dduumm jjuunneeccoo,,

eessttaass nnuunn dduuoonnbbllaannkkaa--dduuoonnnniiggrraa,, ttrriissttaa,,

pprreesskkaa sseenn vviivvaajj ssiiggnnaalloojj..

MMaarrkkoo bbeeddaa rraass ttiiaann ssiittuuaacciioonn.. LLii hhaavviiss,,

ttiiuurriillaattee,, ppllii bboonnaann aannccoonn ooll lliiaajj kkoollee--

ggoojj.. LLaa vviivvoo nnee eessttiiss kkaajj ppoorr llii,, kkaajj ppoorr

lliiaajj kkaarraajj ttiieell kkrruueellaa.. LLii eessttaass ffeellii ee eeddzz--

ii iinnttaa.. LLiiaa eeddzziinnoo,, LLiizzaabbeettaa,, eenn ttiiuu eeppoo--

kkoo kkiiaamm MMaarrkkoo eennaammii iiss aall ii,, nnee ttiieell

eessttiiss ssvveellttaa nneekk bbeellaassppeekkttaa kkiieell MMaarriiaa,,

sseedd ttaammeenn llii ttrroovviiss eenn ii ggrraavvaajjnn kkvvaallii--

ttoojjnn.. ii eessttiiss ssiimmppaattiiaa,, aaggrraabbllaa,, bboonn--

kkoorraa kkaajj ppoosstt ggeeeeddzzii oo,, ii ii iiss bboonnaa

eeddzziinnoo kkaajj ttrree bboonnaa ppaattrriinnoo..

PPrrii aalliiaajj jjuunnuulliinnoojj ddee lliiaa jjuunneeccoo,, llii nnee--

nniioonn sscciiaass.. EEbbllee iillii vviivvaass eenn llaa ssaammaa uurr--

bboo,, sseedd llii nnee kkaappaabblliiss iiuunn rreekkoonnii ssee ookkaa--

zzee llii ppaassiiss pprrookkssiimmee aall iiuu eell iillii.. EEll llaa

iiaammaajj ggeekkoonnaattuulloojj,, llii ddee tteemmppoo aall tteemmppoo

ppaarroollaass nnuurr kkuunn JJoohhaannoo kkaajj LLuuddoovviikkoo,,

aammbbaa lloo aannttaajj eenn lliiaa ssaammaa uurrbboo,, sseedd pprrii

llaa cceetteerraajj nneekk llii,, nneekk llaa mmeenncciiiittaajj JJoohhaannoo

kkaajj LLuuddoovviikkoo,, sscciiaass iioonn..

JJoohhaannoo,, kkiiuu,, aannkkaa llii,, eessttiiss ttrree oorrggoojjllaa

kkaajj mmaallmmooddeessttaa jjuunnuulloo,, iiaamm aakkoommppaann--

aattaa ddee bbeelluulliinnoojj,, rreessttiiss ffrraa lloo,, kkaajj LLuuddoo--

vviikkoo,, kkiiuu iiaamm ttrroovviiss rreessppoonnddoojjnn ppoorr iioo,,

ssuuffeerriiss,, aannttaa kkeellkkaajj jjaarroojj,, ggrraavvaann ttrraaffiikk--

aakkcciiddeennttoonn,, eell kkiiuu llii rreessttiiss kkrriippllaa.. AAnnkkaa

llii ddeevvaass ppaassii ssiinn aappooggaannttee ssuurr bbaassttoonnoo..

KKiioonn mmaallpprrookkssiimmee eessttaass ttiiuujj ttaaggoojj....!! KKii--

oomm ddaa mmaallggaajjaajj rreemmeemmoorroojj iillii aallppoorrttaass

aall MMaarrkkoo....!!

NNuunn llaa vveennttoo eekkbblloovvaass.. EEssttaass aa ttuunnaa ssee--

zzoonnoo.. EEll iiuu pprrookkssiimmaa aarrbboo kkeellkkaajj ffoolliioojj

ffaallaass tteerreenn,, dduumm aalliiaajj aannkkoorraa ppeennddaass eell

llaa aarrbboo kkiiee iillii nnaasskkii iiss.. EEbbllee iillii aatteennddaass

aalliiaann vveennttoobblloovvoonn ppoorr sseekkvvii llaa ssaammaann

vvoojjoonn ooll llaa aannttaa ee ffaalliinnttaajj.. MMaarrkkoo vviidd--

aannttee llaa ffoolliioojjnn,, ddiissttrree,, sseennpprriippeennssee,, nnee

ppoovvaass eevviittii kkoommppaarrii ttiiuujjnn vveeggeettaallppeeccoojjnn

kkuunn ttiiuujj iiaamm vviiggllaajj ggeejjuunnuulloojj ffaalliinnttaajj eenn

mmiissffoorrttuunnoo kkaajj mmaallllaa ttee,, mmaallggaajjee,, mmuurr--

mmuurraass:: BBeeddaa rriinnddee!! JJeenn iillii eessttaass kkvvaazzaa

ffaalliinnttaajj ffoolliioojj..
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J.Leslie Mitchell

SPARTAKO
El la angla al Esperanto, tradukis

William Auld

La historio de Spartako, la gladiatoro kiu gvidis
ribelon kontra la sklavista povo de la Romia Im-
perio en la unua jarcento anta nia erao, inspiris
kelkajn verkojn, kiel tiuj de Artur Koestler, Rob
Shone, Howard Fast... Surbaze de la teksto de i
lasta oni faris faman filmon kiu, tamen, ne estis
la sola kiun oni faris pri Spartako.
Verdire, oni ne konas multe pri la heroa komand-
anto de la ribelintaj sklavoj, ar ne pla is al la
romianoj verki pri sklavo kiu batalis kontra ili
kaj krome venkis ilin kelkfoje. Do, iuj filmoj kaj
libroj pri li koincidas nur en tiu malabunda in-
formo je kiu oni disponas. La cetero estas frukto
el la imago-kapablo de la verkistoj.
Al la jam menciitaj verkistoj pri Spartako ni de-
vas aldoni la romanon a novelon de J.Leslie
Mitchell. Tiu verko havas specialan signifon por
ni, esperantistoj, tial ke el iuj verkoj is nun
publikigitaj pri Spartako, i tiu estas la sola kiu
estis tradukita al la Internacia Lingvo. La tra-
duko estis farita de William Auld, iu el la plej
grandaj verkistoj en Esperanto, kiu forpasis pa-
sintjare. La traduka o, kiel iu verko de W.Auld
estas fajna, altkvalita.
Kiam li mortis, proksimume anta unu jaro, nia
anta a numero de la revuo HELECO estis us el-
donita kaj ne eblis mencii en i tiun malfeli an
eventon. Nun ni dedi as tiun i memoron al la
granda verkisto-tradukisto en Esperanto.
Ni komunikas al la membraro de nia E-Asocio ke
estas ekzemplero de tiu verko en nia biblioteko.
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AAAnnnaaammmooorrrfffooozzzaaa
sssuuurrrpppaaavvviiimmmaaa
pppeeennntttrrr---aaarrrtttooo

La la difino kiun prezentas la Plena Ilustrita
Vortaro, anamorfozo estas: Desegna o, kiu aj-
nas konfuza, sed prezentas regulan bildon, se ri-
gardata de difinita punkto a post reflekto sur
kurba spegulo.
La anamorfoza pentr-tekniko ne estas tro moder-
na afero; fakte, jam oni uzas in de anta kelkaj
jarcentoj. Estas enerala opinio ke Leonardo da
Vinci estis la unua uzanto de tiu metodo je pentr-
ado. Poste, i estis rapide adoptita de multaj
artistoj. La metodo permesas al la pentristo ka i
figuron ene de la pentra o, tiamaniere ke ia for-
mo estu rekonebla nur se oni rigardas la bildon
ekde iu konkreta angulo a helpe de kurbaj spe-
guloj a lensoj.
En la pentra o La ambasadoroj de Hans Holbein
“la Juna” (1497-1543) estas sceno plena da sim-
boloj. Sed krome la pentristo uzas anamorfozon
por ka i la bildon kiu donas alian sencon al la
pentra o (vidu la bildon sur i tiu pa o). La -
ajne, la temo de la pentra o de Holbein estas la

surteraj povoj, t.e. la povoj de la mondo: iu am-
basadoro reprezentas la politikan povon, la alia
la povon de la Eklezio kiu, anka i, estas po-
litika. Malanta amba ambasadoroj, serio da
objektoj reprezentas la povon de la scio de la
scienco kaj la kulturo.
Tamen, la ka ita bildo en la malsupra parto de la
pentra o reprezentas a simbolas la homan van-
tecon: iuj menciitaj povoj estas dumtempaj,
provizoraj, eventualaj… Fine, post ili, trovi as la
morto (simbolita per la kranio). En tiu epoko la
kono enerale estis rezervita al malmultaj per-
sonoj, uste al tiuj kiuj kontrolis la povon: la no-
beloj, la ri uloj, la ekleziuloj… La pentristo mo-
kas precize pri ili, ne pri la kono mem.
Aliaj artistoj uzis similajn artifikojn kiam ili de-
ziris ka i en la pentra ojn bildojn portantaj kri-
tikajn mesa ojn de religia a politika tipo.
Sed krom tiu tradicia uzado de la anamorfozon
en la klasika pentr-arto, lasttempe aperis aliaj
formoj je uzado de tiu artifiko de pentrado. Te-
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mas pri strataj surmuraj a plej ofte surpavimaj
pentra oj.
Same ol iuj anamorfozaj bildoj, la verkoj de tiu
strata arto se oni ne rigardas la pentra on ekde la
usta flanko kaj perspektivo, la bildo aperas tro-

longigita, distordigita. Sed kiam oni elektas la
ustan lokon kiel vidpunkton, la bildo aperas tri-

dimensia, kvaza reliefa. Foje la celo de tiuj pen-
tra oj estas komerc-reklama, sed plej ofte temas
nur pri arto-ludo.
Iu interreta pa o in-
formas pri tiutipaj
pentra oj faritaj de ar-
gentinaj gestudentoj
sur la trotuaroj de la
stratoj de Bonaero. Si-
mile okazas en aliaj
lokoj.
La ajne iuj ili estas
imitantoj de Julian
Beever, iu brita pen-
tristo kiu de anta 10
jaroj dedi i as al la
farado, per kreto, de
tiuj surpavimaj tridi-
mensiaj bildoj en la
trotuaroj de multaj ur-
boj en E ropo, Uso-
no, A stralio…
Foje al li estas necese
pentri dum tuta tago
por fari unu el tiuj bil-
doj, kaj ar ili trov-
i as sur trotuaro, e-
nerale la sekvan tagon
la bildo estus forvi ita
pro la pasado de per-
sonoj sur i. Nur dan-
ke al fotografiado per-
sistas la memoro de
tiuj arta oj.
La fotoj de tiuj bildoj povas ajni foto-muntajoj,
tiel reale aspektas la reliefo a tridimensieco, sed
temas pri desegna oj faritaj per koloraj kretoj,
sed, jes ja, fotitaj ekde la konvena loko.
En la sekva pa o aperas kelkaj el la pentr-verkoj
de tiu artisto. Foje sur la bildoj aperas li a aliaj
personoj situantaj en difinita loko tiamaniere ke
la ensemblo kreas la optikan iluzion ke la realaj
personoj interagadas kun la personoj kaj la
pejza o de la pentra oj.
Ekzemple, en tiu pentra o en kiu aperas baseno
kie bani as knabino, io ajnas normala, es-
ceptante tion ke la baseno ne trovi as tie, kaj la

piedo de Julian tu as la pavimon, ne la akvon.
Tiu sama bildo, rigardata de alia flanko pre-
zentus strangajn kaj ne rekoneblajn formojn.
En (sur) aliaj bildoj, la reala persono ajne
trovi as sur embrazuro de fenestro atendante la
supreniradon de personoj kiuj estas parto de la
pentra o sed kiuj ajnas interagadi a interrilati
kun la reala aldona o, tiel forta estas la impreso
de tridimensieco de la desegnita pejza o.

Krom tiu tridimensia
kaj efemera arto, Be-
ever pentras surmu-
rajn bildojn kaj labor-
imita ojn de verkoj de
grandaj artistoj de la
pentrado. Kutime oni
kontraktas lin por krei
surmurajn desegna ojn
por entreprenoj. Li de-
di i as anka al la
desegnado destine al
komerc-reklamo kaj
merkatiko. Tiusence li
laboris en Britio, Bel-
gio, Francujo, Neder-
lando, Germanio, Ita-
lio, Usono, A stralio
kaj Hispanio.
Li sciis profiti sian ar-
ton kaj multaj firmaoj
patronis lin kaj men-
dis al li anoncojn. Li
desegnis iluziojn sur
la pavimoj por Rem-
brandt (la marko de la
kretoj kiujn li uzas por
siaj desegna oj), Ko-
ka-Kolao a Sony
Vaio. Li anka real-
igis iujn desegna ojn
por la granda reklam-

evento Live 8, la granda muzik-koncerto or-
ganizita de Bono de U2 kaj Bob Geldof.
Foje li anka ricevis mendojn el la inform- kaj
komunikad-medioj por soleni tiun a tiun
eventon, kiel la morto de Lady Di a de la
gere oj de Belgio.
Jen estas granda lia sukceso, iome paradoksa
konsiderante ke la produkta oj de lia arto estas
efemeraj. Sed tamen ili ne tiom estas efemeraj
konsiderante ke ili konservi as per fotado, kaj
nun liaj bildoj estas diskonigataj anka pere de
Interreto. El tie ni atingis la bildojn kiuj aperas
en la sekva pa o.
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Teksto el
The Royal Society: Climate Change

Esperantigita de: Carlos Enrique Carleos Artime

LA RE A SOCIETO -- POLEMIKOJ PRI KLI-
MATA AN O: SIMPLA GVIDILO

La Re a Societo estas Kolektivo de 1400 elstaraj
homoj reprezentantaj iun areon de scienco, in e-
nierio kaj medicino, kaj konsistigantaj tutteran
sciencan reton plej altan kvalite. La Kolektivo
subtenas permanentan skipon de 130 personoj kun
respondeco pri la iutaga administrado de la Soci-
eto kaj iaj agoj.
Dum la Re a Societo preti as por ia 350-jara
datreveno en 2010, i laboras por atingi kvin stra-
tegiajn celojn:

* Investi celante estontajn sciencajn liderojn

kaj renovigadon.

* Influi politikfaradon pere de la plej bona

scienca konsilado.

* Vigligi edukadon sciencan kaj matematikan.

* Vastigi alireblon al scienco internacie.

* Inspiri intereson pri la ojo, miro kaj plen-

umeco de scienca malkovrado.

La Re a Societo verkis i tiun superrigardon pri la
nuna stato de scienca kompreno pri klimata an o
por helpi nespertulojn kompreni pli bone kelkajn
el la debatoj pri tiu malfacila areo de scienco.
La celo de tio ne estas provizi kompletan res-
pondon al iu polemika argumento kiun anta en-
pu as tiuj, intencantaj mismontri kaj senbazigi la
sciencon klimat an an kaj negi la seriozecon de la
gravaj sekvoj de tutplaneda varmi o. Anstata e, la
Societo (kiel la Brita Nacia SciencAkademio)
respondas jene al ok efargumentoj nun cirkul-

antaj klarigante, per simplaj vortoj, kie ku as la
pezo de scienca evidento.
Misgvida argumento 1a: La klimato de La Tero
estas iam an i anta kaj tio ne rilatas kun homoj.
Misgvida argumento 2a: Karbondioksido konsist-
igas nur malgrandan parton el la atmosfero kaj do
i ne povas kulpi pri tuttera varmi o.

Misgvida argumento 3a: Alti o de karbondioks-
idaj niveloj en la atmosfero estas rezulto de alti -
intaj temperaturoj, ne male.
Misgvida argumento 4a: Takso de temperaturoj
fare de veterbalonoj kaj satelitoj ne subtenas la
teorion de tuttera varmi o.
Misgvida argumento 5a: Komputmodeloj prog-
nozantaj la estontan klimaton estas nefidindaj kaj
bazitaj sur supozaro.
Misgvida argumento 6a: io rilatas al la Suno.
Ekzemple, estas forta ligo inter alti intaj tempera-
turoj sur la Tero kaj la kvanto da makuloj sur la
Suno.
Misgvida argumento 7a: Al klimato ja efikas la
kosmaj radioj.
Misgvida argumento 8a: La skalo de la negativaj
efikoj de klimata an o estas ofte troigita kaj ne
necesas ur a agado.

MISGVIDA ARGUMENTO 1a:
La Tera klimato an i as iam kaj tio neniel rila-
tas kun homoj. E anta la industria revolucio, ki-
am homoj komencis pumpi karbondioksidon en la
atmosferon grandaskale, la Tero spertis pli var-
majn periodojn.

KION DIRAS LA SCIENCO?
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Estas vere ke la mondo spertis pli varmajn kaj pli
malvarmajn periodojn pasintece sen ia influo de
homoj. La glaciaj epokoj estas tre konitaj ekzem-
ploj de tutteraj an oj de la klimato. Estis anka
regionaj an oj tiaj kiaj periodoj konitaj kiel la
«Mezepoka Varma Periodo», kiam vinberojn oni
kultivis vaste en Anglujo, kaj la «Malgranda Gla-
cia Epoko» kiam la rivero Tamizo kelkfoje glaci-
i is. Tamen, male al i tiuj klimataj fazoj, la alti o
je tri kvaronoj de grado (0,74ºC) meznombre en
tutteraj temperaturoj, kiun oni vidis tra la lasta jar-
cento estas pli granda ol kiom oni povas klarigi
per nur naturaj faktoroj.
La Tera klimato estas komplikata kaj influata de
multaj aferoj (konkrete, an oj en la Tera orbito
rilate al la Suno, kiuj estigis la ciklojn de glaci-
epokoj pasintece). Efikis
anka vulkanaj erupcioj
kaj varioj en la energio
elsendata de la Suno. Sed
e konsiderante iujn ti-
ujn faktorojn, oni ne po-
vas klarigi la temperatu-
rajn alti ojn spertataj
dum la lastaj 100 jaroj kaj
sur tero kaj en maro (ek-
zemple, dek unu el la las-
taj dek du jaroj estis la
plej varmaj ekde registroj
komencitaj en 1850).
Nu, kio ka zas tiun alt-
i on en meza tuttera tem-
peraturo? La gasoj de la
natura atmosfera forcej-
efiko tenas la Teron ir-
ka 30ºC pli varma ol i
estus alimaniere kaj, sen
i, la Tero estus treege malvarma. i funkcias ar

tiuj gasoj kiaj la karbondioksidoj, metano, sed efe
akvovaporo, agas kvaza kovrilo irka la Tero.

i tiuj gazoj permesas la Sunajn radiojn atingi la
Teran surfacon sed malhelpas la varmon kreitan
de ili, eskapi revene en la kosmon. Efektive, la ka-
pablon de karbondioksido kaj aliaj atmosferaj
forcej-gasoj kapti varmon i tiel oni komprenas de
anta 200 jaroj kaj oni in konsideras firme esta-
blita scienco.
Ia ajn alti o en la niveloj de la gasoj el la atmos-
fera forcej-efiko signifas ke pli da varmo estas
kaptita kaj tutteraj temperaturoj alti as (efiko kon-
ata kiel «tuttera varmi o»). Ni kapablas detekti,
pro la gasoj kiuj trovi as kaptitaj en la interno de
polusa glacio, ke la niveloj de karbondioksido en
la atmosfero estas nun je 35 elcente pli altaj ol ili

estas de anta almena 650.000 jaroj. El la ra-
dioaktiveco kaj emia konsisto de la gaso ni kon-
kludas ke tio estas efe ka zita de la bruligado de
mondaj arbaroj. La alti o de tuttera temperaturo
estas konforma kun tio kion la scienco diras al ni
pri tio kion ni devus anta vidi kiam la niveloj de
karbondioksido kaj aliaj gasoj el la atmosfera for-
cej-efiko alti as tiel kiel ili faris.
Oni asertis ke la alti inta nivelo de karbondioks-
ido en la atmosfero estas ka zita de elsendoj de
vulkanoj, sed i tiuj konsistigas malpli ol unu el-
cento da la elsendoj ka zitaj de homaj agadoj.

MISGVIDA ARGUMENTO 2a
Karbondioksido konsistigas nur malgranda parto
el la atmosfero kaj tial i ne povas kulpi pri tuttera

varmi o.

KION DIRAS LA SCI-
ENCO?
Karbondioksido konsist-
igas nur etan kvanton el
la atmosfero, sed e per
malgrandaj koncentri oj
i multe influas sur nia

klimato.
La karaktera oj de la for-
cej-gasoj kiaj la karbon-
dioksido, signifas ke ili
multe sorbas la varmon
(afero kion oni povas fa-
cile pruvi per simpla la-
boratoria eksperimento).
Kvankam estas pli gr-
andaj koncentri oj da
aliaj gasoj en la atmos-
fero kiel nitrogeno, ar ili

ne havas tiajn kaptajn kvalitojn ili neniel efikas al
klimata varmi o.
Akva vaporo estas la plej grava forcejgaso. i na-
ture aperas, kvankam tuttera varmi o ka zita de
homaj agadoj nerekte influos al tiu ekzistanta en la
atmosfero pro, ekzemple, kreskinta vapori o el
oceanoj kaj riveroj. Siavice, tio ka zos a malvar-
mi on a varmi on, depende de kiamaniere la ak-
vovaporo formi as (ekzemple, la malsamaj tipoj
je nuboj).
Homoj aldoni is al la efiko de akvovaporo kaj
aliaj forcejgasoj nature aperintaj, per pumpado je
forcej-gasojn kiel la karbondioksido en la atmos-
feron, ekzemple, per bruligado de fosiliajn karbur-
a ojn kaj per senarbigado. Anta ol la industrii o,
karbondioksido konsistigis irka 0,03 elcentojn
de la atmosfero, a 280 ppm (partojn en miliono).

La vulkanoj eligas nur 1 procenton el la kar-

bondioksido okazigita de la homa agado.
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Hodia pro la homa influo i estas irka 380
ppm. E i tiuj malgrandaj kvantoj rezultigis alt-
i on en tutteraj temperaturoj de 0,75ºC (rigardu la
misgvidan argumenton 1ª).

MISGVIDA ARGUMENTO 3a
Alti oj en niveloj de karbondioksido en la atmos-
fero estas la rezulto de alti intaj temperaturoj, ne
male.

KION DIRAS LA SCIENCO?
Estas vere ke la fluktuado de temperaturo ka zita
de la glaciepokoj siavice, an is la nivelojn de
karbondioksido en la atmosfero. Tion apogas dat-
umoj el gracikora oj montrantaj ke temperaturalt-
i oj okazis unue, kaj poste ilin sekvis nivel-alti oj
de karbondioksido, is kelkcent jarojn poste. La
motivoj de tio, kvankam ne jam tute komprenitaj,
estas parte pro tio ke la oceanoj elsendas karbon-
dioksidon dum ili varmi as kaj sorbas in dum ili
malvarmi as, kaj anka ke grundo liberigas for-
cejgasojn dum i varmi as. i tiuj alti intaj nive-
loj de forcejgasoj en la atmosfero poste plialtigas
varmi on pli, kreonte «pozitivan retroefikon».
Kontra tiu natura procezo, ni scias ke la usa
kruta alti o de la nivelo de karbondioksido ( irka
30 elcente en la lastaj 100 jarojn) ne estas rezulto
el naturaj faktoroj. Tio estas ar, per emianalizo,
ni povas diri ke plejparto el tiu karbondioksido
venis de la bruligado de fosiliaj karbura oj. Kaj,
kiel montrite en la «misgvida argumento 1ª»,
karbondioksido el homaj fontoj estas preska certe
kulpa pri plimulta varmi o dum la lastaj 50 jaroj.
Estas granda evidenteco apoganta tiun klarigon
kaj neniom, konfliktanta kun i.
Varmi o ka zita de atmosferaj forcejgasoj el ho-
maj fontoj povus liberigi pli da forcejgasoj en la
atmosfero stimulante naturajn procezojn kaj kre-
ante «pozitivan retroefikon», kiel jam priskribite.

MISGVIDA ARGUMENTO 4a
Datumoj pri temperaturo prenitaj de veterbalonoj
kaj satelitoj ne subtenas la teorion de tutplaneda
varmi o.

KION DIRAS LA SCIENCO?
Veras ke en la fruaj 1990-aj la komencaj taksa oj
de temperaturoj prenitaj el satelitoj kaj veter-
balonoj ne spegulas la temperaturajn alti ojn
spertitaj sur la Tera surfaco. Tamen i tiujn mal-
akordojn oni trovis esti rilataj kun la problemoj pri
la maniero kiel la datumojn oni rikoltis kaj anali-
zis kaj ilin nun oni solvis pleje. Nia kompreno de
tuttera varmi o anta vidigas nin ke kaj la malalta

atmosfero (la troposfero kie plej-multajn
forcejgasojn oni trovis) kaj la surfaco Tera devus
varmi i pro alti intaj niveloj de forcejgasoj en la
atmosfero. Samtempe, la malalta stratosfero (la
parto de la atmosfero super la «kovrilo» el for-
cejgasoj) devus malvarmi i.
Iuj argumentas ke klimat an o, kiel rezulto de ho-
ma agado, ne okazas ar fruaj mezuroj faritaj de
satelitoj kaj veterbalonoj ajne montris ke preska
neniom da varmi o okazas en la troposfero. Ta-
men tion oni trovis ka zita de eraroj en datumoj.
Oni trovis, ekzemple, ke satelitoj malrapidi is kaj
iome falis en orbito, okazigante nekoincidojn en
iliaj mezuroj. Anka diferencoj inter la instru-
mentoj en malsamaj satelitoj kontra diris (proble-
mo kiun oni trovis anka e veterbalonoj).
Krome matematika eraro en unu origina analizo de
satelitaj datumoj ka zis ke i montras malpli da
varmi o en la troposfero. Tamen, post tio ke oni
al ustigis por konsideri tiujn kaj aliajn aferojn,
montri is ke la varmi o en la troposfero estas tre
konforma kun la temperaturaj tendencoj kontrol-
ataj e la Tera surfaco.
Aldone, e la malalta stratosfero montri is mal-
varmi o kaj tio konformas al nia kompreno pri
kian efikon devus havi tuttera varmi o en tiu parto
de la atmosfero. Tamen, kelko da tiu varmi o ne
rilatas kun alti intaj niveloj de gasoj el la forcej-
efiko sed i estas ka zita de malsama efiko kiun la
homoj faris al la atmosfero: la forkonsumo de la
ozona tavolo. La ozono varmigas la stratosferon
per ka ado de la envenanta energio el la Suno. Tiu
malgrandi o de la ozono havas malbonajn efikojn
anka al aliaj partoj de la atmosfero, kio
rimarkigas la gravecon prikonsideri iujn fakto-
rojn rigardante tion, kio okazas al nia klimato.
Estas juste rimarkigi ke en tropikaj regionoj de la
mondo estas ankora kelkaj malakordoj inter tio
kion la komputaj modeloj anta vidigas al ni rilate
al temperaturoj e la surfaco kaj en la troposfero
kaj kion ni efektive vidas. Tamen, tiuj malakordoj
estas inter la limoj de la ver ajnaj ceteraj mal ust-
a oj de la datumoj kaj la malcerteco de la modeloj.

MISGVIDA ARGUMENTO 5a
Komputaj modeloj prognozantaj la estontan kli-
maton estas nefidindaj kaj bazitaj sur supozaro.

KION DIRAS LA SCIENCO?
Modernaj klimatmodeloj esti is pli kaj pli precizaj
por reprodukti kiel la efektiva klimato «funkcias».
Ili bazi as sur nia kompreno de bazaj sciencaj
principoj, datumoj pri la klimato kaj nia kompreno
de kiel i funkcias. Dank’ al la perkomputaj si-
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mula oj pri kiel la kompona oj de la klimata sis-
temo (nuboj, Suno, oceanoj, vivantoj, malpurig-
a oj en la atmosfero kaj tiel plu) kondutas kaj in-
teragas, sciencistoj estis kapablaj reprodukti la tu-
tan kurson de la klimato tra la lasta jarcento. Per
tiu kompreno de la klimatsistemo, sciencistoj estas
tial kapablaj prognozi tion, kio ver ajne okazos es-
tonte, surbaze de pluraj supozoj pri homaj agoj.
Gravas rimarkigi ke komputmodeloj ne povas us-
te prognozi la estontecon, ar estas multaj nekonit-
a oj pri tio kio povus okazi.
Sciencistoj modelas aron da eblaj klimatoj per di-
versa scenaro pri kiel la mondo «aspektos». iu
sceno postulas malsamajn supozojn pri gravaj fak-
toroj kiel la ebla kreski o de la monda lo antaro,
kiajn politikojn oni povus preni por trakti la kli-
mat an on kaj kiom da karbondioksido kaj aliaj
forcejgasoj la homoj pumpos en la atmosferon. La
rezulta prognozo de la estonta klimato por iu sce-
no, provizas diversajn ebla ojn por la temperaturo
sed en difinita variejo.
Kvankam la klimatmodeloj nun estas kapablaj re-
produkti pasintajn kaj nunajn an ojn en la tuttera
klimato sufi e bone, ili ankora ne estas sufi e
disvolvigitaj por uste prognozi iujn detalojn de
la efikoj kiujn ni povus percepti je regiona a loka
nivelo. Tamen, ili donas al ni fidindan gvidilon pri
la direkto de estontaj klimat an oj. La fidindeco
da re alti as pro novaj te nikoj kaj te nologioj.

MISGVIDA ARGUMENTO 6a
io rilatas al la Suno; ekzemple, estas forta ligo

inter alti intaj temperaturoj sur la Tero kaj la
kreski o de makuloj sur la Suno.

KION DIRAS LA SCIENCO?
an oj en la Suna aktiveco estas unu el multaj

faktoroj influantaj la klimaton sed ne povas, ili
mem, kulpi pro iuj an oj en tuttera meza tempe-
raturo kiujn ni spertis dum la 20a jarcento.

an oj en la Suna aktiveco influas la Teran klima-
ton la malgrandaj sed signifaj varioj en ia in-
tenseco. Kiam i estas en pli «aktiva» fazo (kiel
indikite de pli granda kvanto da sunmakuloj sur

ia surfaco) i elsendas pli da lumo kaj varmo.
Kvankam estas evidento de ligo inter Suna aktiv-
eco kaj kelko el la varmo en la frua 20a jarcento,
mezuroj el satelitoj montras ke estis tre malgranda
an o en baza Suna aktiveco dum la lastaj 30 jaroj

(e evidenti as detektebla malkresko) kaj tial tio
ne povas kulpi pri la usaj alti oj kiujn ni spertis
en tutplanedaj temperaturoj.
La grandecon kaj ablonon de an oj de tempera-
turoj oni povas kompreni nur konsiderante iujn
koncernajn faktorojn (kaj naturajn kaj homajn).

Ekzemple, grandaj vulkanaj erupcioj efikas mal-
varmige ar ili disigas cindron kaj aliajn partikl-
ojn en la atmosferon kie ili restadas dum kelkaj ja-
roj kaj malpliigas la Sunan energion atingantan la
Teran surfacon. Same, pro bruligado de fosili-kar-
bura oj oni produktas partiklojn nomitajn sul-fat-
aerosoloj kiuj kontribuas malvarmigi la klimaton.
Dum la unua parto de la 20a jarcento niveloj pli
altaj de Suna aktiveco kombini is kun kreskoj de
hom-generita karbondioksido por altigi temperatu-
rojn. Inter 1940 kaj 1970 la karbondioksidan efi-
kon eble kompensis la kreskantaj kvantoj da sul-
fataerosoloj en la atmosfero, kaj la etan kvieti on
en la Suna aktiveco, kaj anka la vigli inta vulka-
na aktiveco.
Dum tiu periodo tutteraj temperaturoj falis. Ta-
men, en la lasta parto de la 20a jarcento tempera-
turoj klare plialti is super la niveloj de la 1940-aj.
Fortaj rimedoj estigitaj por malkreskigi sulfatan
malpuron en kelkaj regionoj de la mondo igis ke
industriaj aerosoloj komencis malpli kompensi la
kreskantan varmi on ka zitan de karbondioksido.
La alti intan temperaturon dum tiu periodo parte
malfortigis kelkfojaj vulkanaj erupcioj.

MISGVIDA ARGUMENTO 7a
La klimaton efektive afektas kosmaj radioj.

KION DIRAS LA SCIENCO?
Oni ankora ne tre bone komprenas iujn efikojn
de la kosmaj radioj sur la klimaton; sed, se estas ia
efiko, ver ajne i estas malgranda. Kosmaj radioj
estas rapidaj movi antaj partikloj venantaj el la
kosmo, kaj liberigas elektrajn argojn en la at-
mosferon.
Eksperimentoj faritaj en laboratorio sugestas ke
kosma radiado povus ludi rolon en la disvolvo de
malgrandegaj partikloj kiuj siavice povus par-
topreni en la formi o de la nuboj. Se tio okazus
same en la atmosfero (kion oni ne pruvis) i povus
konduki al pli da nuboj, kio enerale efikas mal-
varmige pro reflektado de la Sunaj radioj ree en la
kosmon. u la tuta eno de procezoj efektive oka-
zas en la atmosfero estas spekulacio, sed kelkaj el
la unuopaj pa oj estas kredindaj.
Oni suponis ke tiu procezo agus por grandigi la in-
fluojn de la Suno sur la klimaton. Ni scias ke kiam
la Suno estas pli aktiva ia magneta kampo estas
pli forta kaj tio deturnas kosmajn radiojn foren de
la Tero. Tial la argumento estas ke pli aktiva Suno
igas ke malpli da kosmaj radioj atingus la Teron,
do formi as malpli da nuboj kaj tial la Tero pli-
varmi as. Tamen, esplorado de nuboj kaj galaksiaj
kosmaj radioj montras ke, maksimume, la ebla
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ligo inter kosmaj radioj kaj nuboj efikas nur
malmulte. Kvankam oni pruvus ke kosmaj radioj
efikas pli grave, la nivelo de Suna aktiveco
an i is tiel malmulte dum la lastaj jardekoj, ke la

procezo ne povus klarigi la usajn alti ojn en
temperaturo kiujn ni vidis.

MISGVIDA ARGUMENTO 8a
La skalo de la negativaj efikoj de la klimat an oj
estas ofte troigita kaj neniel necesas ur a agado.

KION DIRAS LA SCIENCO?
La iu el iaj mezvariejaj taksoj (rigardu mis-
gvidan argumenton 5an pri komputmodeloj) la
Interregistara urio pri Klimat- an o (IPCC la la
anglaj komencliteroj, la monda efa a toritato pri
klimat an o) prognozis alti on en tuttera meza
temperaturo i tiun jarcenton de 2 al 3ºC. Tio sig-
nifas ke la Tero spertos klimat an on pli grandan
ol i spertis dum almena 10.000 jaroj.
Estus malfacile ke multaj homoj kaj ekosistemoj
adapti u al la efiko de tiu an o. Post ne longe,
kelkaj partoj el la mondo povus komence profiti el
klimat an o. Ekzemple, la plej nordaj regionoj el
la mondo povus sperti pli longajn sezonojn por
kresko de la rikolta ojn, kaj produktokvanto povus
kreski ar alti intaj niveloj de karbondioksido en
la atmosfero efikus fekundige al la plantoj.
Tamen, la IPCC atentigis ke dum la klimat an o
progresas, estas ver ajne ke negativaj efikoj ko-
mencus regi preska ie. Alti antaj temperaturoj
ver ajne, ekzemple, altigus la frekvencon kaj se-
veron de vetera oj, kiel varm-ondoj, tormoj kaj
inundoj. Aldone, estas efektivaj zorgoj ke, post

longe, alti intaj niveloj de forcejgasoj en la atmos-
fero povus ekmovi grandskalajn kaj abruptajn an-
ojn en la naturaj sistemoj de nia planedo kaj iuj

el ili povus esti neinversigeblaj. Alti intaj tem-
peraturoj povus, ekzemple, fandi grandajn glaci-
pecojn kun gravaj sekvoj por malaltaj areoj en la
mondo. Kaj la efikoj de la klimat an o falus ne-
proporcie sur la evoluintajn kaj la evoluontajn
landojn, tio estas, sur la ri aj kaj la malri aj (tiuj
kapablaj elspezi malpli por adapti i). Tial an -
anta klimato pliakrigos la malegalecon, ekzemple,
en sano kaj alireblo al adekvata man a o kaj pura
akvo.

KONKLUDE
Nia scienca kompreno de la klimat an o estas su-
fi e solida por tre certigi nin pri tio ke la forcej-
gasaj elsendoj estas ka zantaj tutteran varmi on.
La scienco anta eniras per defio kaj debato, kaj tio
da ros. Tamen, neniu nuna kritiko de priklimata
scienco nek alternativa klarigo pri tuttera varmi o
estas sufi e bone bazita por igi ke la sa a elekto
estas agi neniel.
La scienco klare indikas la bezonon ke la nacioj
agu ur e por esigi la forcej-gasajn elsendojn en la
atmosferon, kiel eble plej multe kaj rapide, por
malgrandigi la plej akrajn aspektojn de la klimat-
an o. Ni devas preti i anka por la sekvoj de la

klimat an o, el kiuj, kelkaj jam estas neeviteblaj.

DANKO
i tiun dokumenton oni kompilis helpe de la Kon-

sila Grupo de la Re a Societo pri la Klimata an-
o, kaj aliaj efaj spertuloj.

La homa aktivado liveras en la atmosferon karbondioksidon kaj aliajn venenigajn gasojn
kiuj riskas okazigi ne renverseblan dama on en la klimato.
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Ingrediencoj: 300 gramoj da blankaj fazeoloj, unu cepo, unu kapsiko, unu toma-
to, 330 gramoj da kukurbo, 300 gramoj da spinacoj, la ro-folieto,
salo, pipro, oliv-oleo.

Ellaborado: Oni devas haketi la cepon kaj poste stufi in ene de pato kune kun
iomete da oleo, aldoni poste la kapsikon kaj la tomaton tran itan po-
pece kaj iomete da papriko.
Sekve oni procezas ion per kirlilo.
En bol-poto entenante la akvon kaj la la ro-folion, oni devas kuiri la
fazeolojn kaj meze de tiu procezo oni aldonu la tomat-sa con. 20
minutojn anta la fini o de la kuirado oni devas aldoni la popece
tran itan kukurbon kaj la spinacojn. Oni aldonu salon la la proporcio
kutima de la kuiranto.

Ingrediencoj: 3 golden-pomoj, 2 kuleroj da bruna sukero, unu bran eto el cina-
mo, 4 buloj da vanila glacia o, 2 kuleroj da haketitaj migdaloj.

Ellaborado: Oni rostigu ene de forno dum kelke da minutoj. Post sen eligi la po-
mojn kaj forigi ties koron, oni tran u ilin popece. En erpil-vazo oni
metu pecojn el pomo kune kun la sukero, cinamo, kaj duon-glaso da
akvo. Kuiri ion per malforta fajro dum 8 al 10 minutoj.
Post la malvarmi o de la maso oni povas aldoni al i la glacia on kaj
la muelitajn migdalojn.
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TTTEEEMMMPPPLLLAAANNNOOOJJJ
DDDEEE PPPOOOSSSTTT SSSEEEPPP JJJAAARRRCCCEEENNNTTTOOOJJJ

Vendrede, la 13an de oktobro de la jaro 1307, do, anta preska uste sep jarcentojn, en la tuta regno de
Francio kaj la ordonoj de la tiama re o de tiu lando, Filipo la 4a, la re aj trupoj, en kombinita kaj sam-
tempa operacio, invadis iujn kastelojn kaj komandorejojn de la ordeno de la templanoj a templ-kavali-
roj. Jacques de Molay (Jaks de Mole) PlejSuperulo de tiu ordeno, kaj 140 el tiuj mona -soldatoj estis su-
bite kaj neatendite arestitaj kaj poste submetitaj al torturado kiu igis ke iuj akuzitoj sin deklaris kulpaj je
iu-tipa sekreta krimo: herezo, samseksemeco, sodomio, idol-adorado, sakrilegio kontra la kruco…

La sekvinta ju -proceso kulminis per la nuligo de la ordeno kaj la konfisko, pere de la re o, de iuj bie-
noj, konstrua oj kaj hava oj en la regno de Francio. Poste sekvis simila agado en aliaj regnoj kie ekzistis
templ-kavaliroj: Anglio, Hispanio, Portugalio, Italio, Germanio… La afero alvenis al sia fini o sep jarojn
poste, konkrete la 18an de marto de la jaro 1314, kiam Jacques de Molay kaj aliaj templanoj, kiuj sin de-
klaris senkulpaj for urante sian anta an kulp-akcepton, estis bruligitaj en publika inkvizicia ekzekuto en
la centro de Parizo. Aliaj mortis dum a post la torturado, kaj aliaj restis en malliberejo dum la cetero de
ilia vivo. En aliaj landoj, for de Francio, la punoj estis malpli severaj; enerale la templ-kavaliroj estis de-
vigitaj eniri en aliajn religiajn ordenojn, kaj la ri a oj de la Templ-Ordeno ne iam nek tute estis alpropri-
igitaj de la re oj sed transdonitaj al aliaj ordenoj. Kiu plej profitis el tiu hava -transdono estis la ordeno de
la Hospital-gardistoj, ordeno emela de la templana, kiu ankora ekzistas sub la nomo de “Ordeno de
Malto”. En Hispanio le heredintoj de la Templ-Ordeno estis tiuj nomataj: Santiago, Alcántara, Calatrava,
Montesa… En Portugalio estis tiam kreita la Ordeno de Kristo por ricevi la membrojn kaj la hava on de la
estingigita Templ-Ordeno.
Sed, kiuj estis tiuj kavaliroj kiuj tiom altiris tiam la malamikecon de la re o de Francio, Filipo la 4a, kaj
de la tiama Papo, Klemento la 5a, kiu subskribis la nuligon de ordeno kiu is tiam estis la efa armeo de
la Eklezio en la batalado kontra la muzulmanoj? Kaj, kiel oni alvenis al tiu stranga situacio?
La Templ-Ordeno havis duoblan karakteron: religia kaj militista; i estis kreita post la Unua KrucMilito.
La fondi o okazis en Jerusalemo en la jaro 1118, kaj la iniciatintoj estis na francaj kavaliroj subgvide de
Hugo de Payns. Rezulte de tiu krucmilito, en kiu la kristanoj de Okcidenta E ropo konkeris Jerusalemon
kaj ampleksan teritorion irka i, estis kreita la Regno de Jerusalemo. La konkerinto de la urbo, Godo-
fredo de Bouillon estis la unua reganto de de tiu Regno sed ne volis preni la titolon de Re o. Post lia bal-
da a morto, lia nevo kaj heredinto prenis la re an titolon sub la nomo Balduino la Unua. Estis dum la



37

re ado de Balduino kiam la menciitaj na kavaliroj entreprenis la
kreadon de ordeno kies celo estis la defendo de la sanktaj lokoj de la
kristanismo kaj de la pilgrimantoj alirantaj al tiuj lokoj.
Komence i nomi is Ordeno de la Malri aj Kavaliroj de Kristo
(Pauperes Conmilitones Christi). Estis tre necesaj al la re o Bal-
duino tiaspecaj trupoj ar post la fini o de la krucmilito la kavaliroj
partoprenintaj en i revenis al iliaj lo lokoj en E ropo kaj la nova
kristana regno restis preska sendefenda. Do li asignis al la nova or-
deno iujn konstrua ojn kiuj trovi is uste en la loko kie iam, antik-
ve, trovi is la fama templo de Salomono. Tio igis ke poste tiuj mo-
na o-soldatoj estis konataj la la nomo de Kavaliroj templanoj a
Kavaliroj de la templo de Salomono (Milites Templi Salomonis).
La nova ordeno jam dekomence atingis la apogon de la re oj de
E ropo kaj de la Eklezia Hierarkio. En Koncilio kunvokita tiucele,
en la franca urbo de Troyes, oni redaktis la statutojn a regularon de
la ordeno kaj oni difinis la uniformon a mona -kostumon de la or-
deno-membroj: blanka mantelo kaj ru a kruco sur i. Menciindas ke
i tiu de la templanoj ne estis la unua je tiu tipo. De anta kelkaj ja-

roj ekzistis jam la menciita Ordeno de la Hospitalanoj. Fakte, la re-
gularo a statutaro estis la sama por amba ordenoj, kaj la uniformo
de la hospitalanoj havis samajn kolorojn ol ties de la templanoj, sed
inverse disponitaj, t.e. ru a mantelo kaj blanka kruco sur i. La celo
de la hospitalanoj estis atenti pri la sano kaj lo ado de la pilgrim-
antoj al Jerusalemo. Amba ordenoj, rivalaj kaj kunlaborantaj, estis
konsideritaj kvaza emelaj.
En la jaro 1128 la Papo Honorio la 2a aprobis la Templ-Ordenon kaj
de tiam tre rapide kreskis la nombro de la kavaliroj apartenantaj al
i. La membroj de la ordeno plejmulte estis el Francio; tiurilate la

Templ-Ordeno povas esti konsiderata kiel franca ordeno, sed ne eks-
kluzive, ar venis anka rekrutoj el la regnoj de Britio, Skotlando,
Aragono, Kastilio, Portugalio…
La papaj buleoj la templ-kavaliroj havis kelkajn privilegiojn; ili
estis efektive a tonomaj rilate al la episkopoj, dependante nur de la
Papo. Ili estis anka for de la jurisdikcio de la civilaj a toritatoj. Ili
povis ricevi monon kaj bienojn. Krome ili rajtis konstrui proprajn
kastelojn kaj pre ejojn, kaj superregi la teritoriojn kiujn ili konkeris
en la t.n. Sankta Lando. io i, la longe de la tempo, permesis al ili
akiri grandan povon kaj ri a ojn.

irka la jaro 1170, kvindek jarojn post la fondi o de la Templ-Or-
deno, i havis poseda ojn en Francio, Germanio, Britio, Hispanio kaj
Portugalio. Tiu teritoria disvasti o kontribuis al la pligrandi o de la
ri a oj de la ordeno ar i oferis al la komercistoj en Sankta Lando
deponi sian monon en iun templanan komandorejon kaj per iu
kvitanco de la ordeno retrati in en alia komandorejo, enspezante la
ordeno la koncernan maklera on, la funkciado simila al de la nun-
tempaj bankoj.
Post kromaj kvindek jaroj, irka la jaro 1220, la templanoj kons-
tituis la plej grandan ordenon en Okcidento, iusence, kaj de milit-
ista kaj de ekonomia vidpunkto, kun pli ol 9.000 komandorejoj dis-
lokitaj en tuta E ropo, proksimume 30.000 kavaliroj kaj pli ol 50
kasteloj en E ropo kaj MezOriento, propra iparo kaj ri a trezoro kiu
permesis al ili fari grandajn pruntojn al la e ropaj Re oj.
Krom la plenumado de sia specifa tasko klopodi la sekurecon de la
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pilgrimantoj, La Templa Ordeno konstituis gravan parton el la
armeo de la Re oj de Jerusalemo. La templanoj partoprenis dum
preska du jarcentoj en iuj militoj kontra la muzulmanoj. Kiam
la armeo de Jerusalemo mar adis, la templ-kavaliroj konstituis la
avangardon de tiu armeo, dume la hospitalanoj mar adis iam en la
malanta o de la sama armeo. Poste fondi is en E ropo, konkrete
en Germanio, alia simila ordeno de mona o-soldatoj, tiu nomata
Te tona Ordeno. ia celo estas kontribui al la kristanigo de la
orienta zono de E ropo batalante kontra la tieaj paganoj, sed ta-
men estis anka te tonaj kavaliroj en Sankta Lando. Dume estis
templanoj anka en Hispanio kaj Portugalio, kie tiam oni bataladis
kontra la muzulmanoj.
La epoko de la Sultano Saladino estis misfortuna kaj por la
kristana Regno de Jerusalemo kaj por la ordeno de la templanoj.
En la jaro 1244 Saladino konkeris Jerusalemon kaj de tiam la
kristanoj kontrolis nur malgrandan terpecon en Sankta Lando.
Tiam la templo-kavaliroj devis sin retiri al la fortreso de Sankta
Johano de Akre kune kun la du aliaj ordenoj. Okazis pliaj kruc-
militoj celante rekonkeri Jerusalemon. Kelkaj re oj el Francio kaj
Britio, kaj Germanaj imperiestroj partoprenis kaj gvidis tiujn
militojn. Iuj el tiuj ekspedicioj estis katastrofaj por la kristanaj
armeoj; aliaj atingis pli feli an rezulton kaj gajnis grandajn ba-
talojn. Sed ne eblis reakiri Jerusalemon kiel efurbon de la kristana
regno en Sankta Tero. Fine la venko de iu germana imperiestro en
la lasta krucmilito atingis ke oni permesis al la kristanoj denove
lo i en Jerusalemo sed ne fortikigi la urbon nek fari el i la
re urbon de la kristana regno.
Tiam neatendite aperis grava an o en la situacio en Oriento.
Okazis la invado de la mongoloj de ingis- ano. En Orienta E -
ropo, kie la mongoloj alvenis is Polujo, ili okazigis grandan
detruadon kaj mortigon. Same okazis en la muzulmana Mezorienta
terzono. La mongoloj detruis la muzulmanan sultan-regnon de
Bagdado. Ili ne malamikis al la kristanoj de Sankta-Tero; ajnas ke
plejparto el la anoj de la mongola armeo estis kristanoj nestorianoj
el kiuj tre abundis en Azio. Sed anta ili fu -mar adis senorda
hordo da gentoj, efe hindaj, el la popoloj venkitaj kaj detruitaj de
la mongoloj. Tiu hordo, simila al tiu de la ciganoj de E ropo, de
sama origino kaj deveno, alveninte al Jerusalemo ekstermis la tiean
kristanan lo antaron. Poste alvenis la mongoloj mem kaj detruis
iun muzulmanan regnon kaj a toritaton; tiu mongola ondo alvenis
is Egiptujo sed tute ne atakis la mallar an kristanan fran on de la

marbordo irka Akre. La tieaj kristanoj ne sciis eltiri profiton el
tiu stranga situacio sufi e favora al ili. Fakte, ili estis dividitaj;
estis tiam du dinastioj kiuj disputadis unu la alia la re econ de
Jerusalemo. Estas klara signo de la krizo de tiu regno la fakto de
dum la hospitalanoj apogadis iun el la pretendantoj, la templanoj
subtenadis la alian. La rilatoj de amba kristanaj ordenoj tiam estis
pli je kontra eco kaj malamikeco ol je kunlaborado.
Poste renversi is la situacio. Mortinte ingis- ano, liaj posteuloj
kverelis pri la hereda o. Fine superstaris lia nepo Kubilaj- ano,
sed i tiu sin dedi is al la konkerado de inio kaj malatentis pri la
aferoj de Okcidento. Tiam la muzulmanoj de Mezoriento reakiris
sian anta an potencon kaj adresi is kontra la kristanoj de Sankta
Johano de Akre. Tiu i urbo falis en la jaro 1291 sub la povo de la



39

muzulmanoj kaj estis ekstermita la tiea templana garnizono. La
kristana eesto en Sankta Tero fini is kaj jam ne plu estis kruc-
militoj.
La templanoj intencis ekde Kipro organizi novan Kruc-militon.
Fakte, ajnas ke kiam Jacques de Molay estis arestita en Francio, li
trovi is en tiu lando por konvinki la re on cele de entrepreni tian
militon. Sed en E ropo estis an i inte la penso-maniero kaj tiam
ekzistis neniu povo interesita pri la rekonkero de la sanktaj lokoj.
Tiam la Templ-Ordeno estis ri ega, sed la sola celo de ia ekzist-
ado, laborado kaj batalado estis partopreni en entrepreno kiu jam
devos ne plu okazi. La devizo de la ordeno estis: Non nobis, Do-
mine, Non Nobis, Sed Nomine Tuo Da Gloriam (Ne nin, Sinjoro,
ne nin sed al Via Nomo donu Gloron). Nun oni ne povas scii u ili
estus kapablaj adapti i al la nova situacio, sen kruc-militoj, kiel
faris la aliaj ordenoj. Sed iukaze ili ne havis okazon fari la provon.
La atako de la Re o de Francio kaj poste la nuligo de la ordeno fare
de la Papo trunkis iun esperon de la ordeno pri la estonteco.
Filipo la 4a de Francio tre estis en uldita kun la templanoj, kaj kro-
me la ordeno estis granda obstaklo por la forta re a kaj tata povo
kiun tiu monar o volis konstrui. Kun la helpo de lia kanceliero
Vilhelmo de Nogaret kaj la enerala Inkvizitoro de Francio Vil-
helmo Imberto, la franca re o konvinkis la Papon Klementon, kiu
uldis al li la pap-nomumon, entrepreni ju -proceson kontra la

templ-kavaliroj.
Sed spite al iuj klopodoj de Filipo la 4a kaj ties ministroj la kulp-
eco de la Templ-Ordeno ne povis esti pruvita, kaj la Papo iome re-
zistis la re an premon kaj e nuligis la ju on. Fine li rezignis pri lia
rezistado kaj kvankam ne akceptis la kulp-sentencon li decidis, ta-
men, la nuligon, ne la kondamnon, de la ordeno uzante la absolutan
povon atribuitan al la Eklezia efpontifiko.
La Papo devis decidi pri la destino de la PlejSuperulo de la ordeno
kaj ties tri efaj helpantoj, kiuj estis konfesintaj sian kulpecon. Res-
tis nur repacigi ilin kun la Eklezio post ilia atestado pri pento. Por
soleni tiun akton oni muntis platformon anta la Katedralo de Notre
Dame por la legado de la sentenco, sed en la suprema momento
Jacques de Molay reakiris sian kura on kaj proklamis la senkulpe-
con de la templo-kavaliroj kaj la malveron de liaj propraj supozitaj
konfesoj. Same faris alia el liaj subuloj. Ili estis tuj arestitaj kaj
kondamnitaj al la bruligejo la 18an de marto de la jaro 1314.
Per tio kaj la posta aplikado de la papa dispono pri la nuligado de la
ordeno en ceteraj landoj krom Francio, kulminis la malapero de la
Templ-ordeno el la historio.
La templanoj eliris el la historio kaj eniris en la legendon. Hodia
ekzistas pli ol 300 organiza oj el ciuj tipoj kiuj sin deklaras sekv-
antoj kaj da rigantoj de la templ-kavaliroj kaj ties ordeno. Krome
en multaj verkoj dedi itaj al la templanoj kaj ties historio oni
atribuas al ili krom kolosaj trezoroj, grandan konon pri diversaj
aferoj. Iuj asertas ke la floto de tiuj kavaliroj alvenis al Ameriko du
jarcentojn anta Kristoforo Kolombo. Aliaj deklaras ke ili mal-
kovris dum lia lo ado en Jerusalemo la biblian Keston de Interligo
kaj/a la grialo de la sango de Kristo, a iaj magiaj povoj…Oni
diras, anka , ke la framasonaro estas ia formo de pluvivado de la
templ-kavaliroj. Eble temas pri fantazia oj ne malpli grandaj ol la
krimoj kiujn atribuis al ili Filipo la 4a kaj ties lakeoj.
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LLLaaa eeessspppeeerrraaannntttiiissstttaaarrrooo kkkooonnngggrrreeesssaaasss

iujare la Esperantista Movado atestas pri ia ekzistado tra
la tuta mondo pere de kongresoj kaj kunvenoj kiuj kunigas
homojn el malsamaj landoj, lingvoj kaj kulturoj. La flua in-
terkomunikado inter tiom da malsamlingvanoj montras la
ta gecon de la Internacia Lingvo por la celo kiu inspiris i-
an kreadon.
Okazis multaj el tiuj esperantistaj forumoj anka i-jare,
120 jarojn post la eldonado de la unua gramatiko de Espe-
ranto. Ekde tiam pasis longa tempo kaj rigardante la nunan
staton de Esperanto en la mondo, oni povas pensi, ke i ne
estas tio, kion meritas la Internacia Lingvo. Kelkaj aferoj
malhelpis la disvasti adon de Esperanto en la pasinta tem-
po, sed la estonteco dependas anka de ni.

u nia maniero kongresi estas efika propagandilo pri la
ta geco kaj utileco de la lingvo kreita de Zamenhof? La -
ajne niaj kongresoj kaj ceteraj aktoj favore al Esperanto

restas kvaza internaj agoj de fermita kolektivo (e se dis-
lokita tra la tuta terglobo) kies ekzisto kaj aktivado ne estas
perceptata de la granda publiko.
La esperantistaro devas ekkonscii pri la neceso je renovi o
en la tereno de la propagando. La kongresoj de nia mov-
ado, same ol alitipaj kongresoj, konferencoj k.s. funkcias
la formoj kaj skemoj kiuj estis konceptitaj jam anta du
jarcentoj. ajne, nun ili havas neniun efikon sur la socio.
La kongresoj atestas pri la ta geco kaj preteco de la ilo de
komunikado, sed la mondo ne eestas niajn kongresojn por
testi la efikon de nia lingva solvo. Tiun efikon devas esti
montrata kaj pruvata tie, kie ekzistas lingvaj problemoj, kaj
homaj kolektivoj spertas kaj suferas tiujn problemojn.
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La 66a Hispana Kongreso de Esperanto okazis, sam-
tempe kaj samloke ol la 12a Andaluza Kongreso de
Esperanto, de la 5a is la 8a de julio, en Palos-de-la-
Frontera (Onubo). Spite al ties malgranda da ro de
la kongreso, okazis en i plejparto el la aktoj de la
kongresa ritualo: Solenaj Ina guro kaj Fermo, prele-
goj, prilingvaj programeroj, muzik-koncertoj, asociaj
kunsidoj, turismaj vizitoj kaj ekskurso, ekspozicio,
filmoj, libroservo…
En la Ina guro, kiun eestis la urbestro kaj la urb-
konsilantino pri Kulturo, kaj pri kiu informis la loka
televido, estis la kutima salutado de la landaj delega-
cioj kaj eestantaj eksterlandanoj. Estis anka legado
de salut-mesa o de Ludoviko Kristoforo Zaleski-Za-
menhof, nepo de la a toro de Esperanto. Estis anka
salut-mesa o de Renato Corseti, Prezidanto de Uni-
versala Esperanto Asocio. eestis la kongreson, pri
kiu iome informis kelkaj lokaj urnaloj, 85 personoj,
inter ili 12 eksterlandanoj.
Estis kelkaj prelegoj. Francisko Simonet prelegis pri
la temo “Liberon por la lingvoj” per kiu li postulas
konservi kaj respekti iujn minoritatajn lingvojn.
Post prezenti la asocion “Libero por la lingvoj” li
mallonge prelegis pri kelkaj problemoj de la ko-
menca Esperanto-movado. Zlatko Ti ljar temis en
sia prelego pri la grava rolo de la lingvo en la ident-
eco de la kolektivoj kaj asertis ke nur per komuna
ne trala lingvo kia Esperanto eblos ia E opa ident-
eco, sed ke, tiukaze, Esperanto ne plu povos esti uni-
versala. Grazina Opulskienié, prelegis pri la temo
“La virinoj en la Esperantista Movado”.
Miguel Gutiérrez Adúriz, prezentis novan instruo-
metodon, ankora en provo-periodo. La tiu metodo,
la lernado devas okazi intuicie, ne per libroj kaj gra-
matiko. Li prezentis anka sian novan vortaron, no-
mata Amika. La komputilisto José Carlos Cuevas
prelegis pri la tradukado esperanten de la operaci-
umo Linukso (Linux), kaj pri redaktado de artikoloj
en Vikipedio.
Augusto Casquero, prezidanto de Hispana Esperanto
Federacio, projekciis fotojn el sia usa vizito al inio
kaj raportis pri tiu lando kaj lia vizito al i. Estis an-
ka prelego de Fabián Jiménez pri la E-movado.

Roman DobrzyDski, pola fakulo pri televido, pre-
zentis kelkajn siajn filmojn, kiuj estis en Esperanto
sed kiuj komence estis pol-lingvaj destine al la tele-
vido de tiu lando. La temaro de parto el la filmoj es-
tas hispana; iliaj titoloj: Sevilla Maravilla, Valencio
en Fajro, Chopin revenas al Majorko,
Inter la prilngvaj programeroj estis la kurseto de la
slovena Djorge Obradovich pri transitiveco de la
verboj en Esperanto. Same, la parolado de Francisko
Simonet Ti ljar pri la kunmetitaj verboformoj. A -
gusto Casquero instruis pri la E-prepozicioj, kaj Gra-
zina Opulskienie gvidis lecionojn per Cseh-Metodo,
por komencantoj, en kiuj la komunikado okazas nur
en Esperanto helpe de bildoj, objektoj kaj signoj.
Krom tio okazis la ekzamenoj pri Esperanto, kutimaj
en iuj landaj kongresoj de nia movado. Alia kutima
kongresa programero estas la kunsidoj de esperant-
istaj asocio. En Palos okazis tiuj de HEF kaj AEU
(Andaluzia Esperanto-Unui o).
Inter la lud-programeroj mencieblas unue, la muzi-
kaj koncertoj de flamenka grupo, de la kantisto “So-
lo” kaj de la ka kazia geparo omart kaj Natasha kaj
ties filino Karina, kaj due la turismaj vizitoj al la ur-
bo kaj ekskurso al Punta Umbría (ekster la kongresa
programo). Dum la kongresaj tagoj estis ekspozicio
de ceramika oj de Francisca Alonso kaj Chata
Torrades.
Kadre de la kongreso estis anka oma o al Alfonso
Escamilla, 94-jara eminenta esperantisto, profesoro,
muzikisto, pentristo kaj a toro de tre interesa verko
pri la internacia lingvo, lo anta en la urbo Linareso.
Fine, ni transskribas la kongresajn konkludojn:
1. Esperanto, pro sia ne trala karaktero, povas hav-
igi lingvan identecon al la parolantoj de la E ropa
Unio, respektante la rajton de iuj lingvoj kunekzisti
en plano je egaleco. Ni da rigos niajn strebojn por
anta enigi sian uzadon kaj agnoskon.
2. La novaj teknologioj, efe interreto, revoluciigas
la esperantismon, kaj anta enpu as la diskonigon de
Esperanto inter la junularo el la tuta mondo. Oni
devas plilar igi la uzadon de i tiuj teknologioj.
3. Ni lan as la ideon okazigi denove Universalan
Kongreson en Hispanio.
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La 92a Universala Kongreso de Esperanto i-jare
okazis en la japana urbo de Jokohamo dum la ta-
goj 4 al 11 de a gusto. eestis in 1900 geesper-
antistoj el pli ol 50 landoj.
En la solena Ina guro de la Kongreso, la vic-
urbestro de la urbo la tlegis la bonvenigan me-
sa on de la urbestro Nakada Hirosi. Sekve oni
legis mesa on de L.C.Zaleski-Zamenhof. La nepo
de L.L.Zamenhof diris:
Estimataj Gekongresanoj, Geamikoj karaj, alven-
intaj al Jokohamo el iuj partoj de nia planedo, ak-
ceptu la tradician Zamenho-
fan saluton! Vi reunui is por
ui la sen-egalan, neforges-
eblan etoson de niaj kongre-
soj kaj por debati i.a. pri la
akcepto de Okcidento en Ori-
ento aü pri rezisto tiurilata.
Tiu elektita kongresa temo
aperas ur e aktuala en nia
epoko de tutmondi o. Fak-
te, unu jarcenton post nia
unua Universala Kongreso,
kiam “...inter la gastamaj
muroj de Bulonjo-sur-Maro
kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj,
sed homoj kun homoj...”, nun, citante la vortojn de
nia Prezidanto, “... homoj kun homoj tie i reunui -
antaj venas ne nur de E ropo sed de plej diversaj
kultur-regionoj de la mondo”.
Mi, persone, estante in eniero de pontoj, ege a-
tus kontribui al konstruo de pontoj de interkom-
preno kaj de akcepto reciproka inter Oriento kaj Ok-
cidento. Dum mia profesia kariero, plurajn jarojn mi
funkciis kiel konsilisto e mondfama Tokia konstru-
firmao. Tiam, dum miaj oftaj restadoj en via lando,
mi spertis persone la akcepton de Oriento: mi uis
amikecon de miaj tiamaj kunlaborantoj, mi estis ko-
re akceptata en iliaj hejmoj, konati is kaj amiki is
kun iliaj gefamilianoj...
...Tamen, kontra e al miaj personaj spertoj, mi
konscias ke la rezisto inter Oriento kaj Okcidento
certe ankora ne malaperis. i rezultas de mal-
kompreno ne nur de lingvo sed anka de kutimoj
kaj enerale de kulturoj malsamaj. Por venki tian
reziston ni devas esti armitaj de toleremo amba -
flanka. Estas ja la idealo de toleremo, kiu anta
cent dudek jaroj naskis nian Lingvon Internacian,
por ke i faciligu la komprenon de la diverseco kaj
sekve la akcepton de tiu diverseco – de diverseco,

sekve de multnombro de kulturoj, kontribuanta al la
spirita ri eco de la homaro.
Ni esperantistoj kontribuas per nia agado al la
akcepto kaj ni kontra batalas la reziston inter
Oriento kaj Okcidento. Mi forte deziras al via
Kongreso, ke i estu grava pa o sur la vojo
kondukanta al tiu nobla celo.

Kiel kutime okazas en la Universalaj Kongresoj
de Esperanto, estis multaj salutoj kaj mesa oj el
diversaj gravuloj el la mondo. Kompreneble, en
i tiu modesta raporto oni ne transkribas iujn i

mesa ojn, sed ni pensas ke indas transkribi la
tekstojn kiun la Kongreso
ricevis el la urbo Hiro imo,
la unua kiu ricevis atakon
per atom-bombo:
Anta 62 jaroj, en la 6-a de
a gusto, je 08:15 sur
Hioro imon falis atom-
bombo. is nun konserv-
i is nur unu detruita kons-
trua o, atestanta pri la
tragedio, kiu nun konsist-
igas la Hiro iman Pacan

Muzeon. La Muzeo bazi as sur la nocio, ke
nuklea armilaro neniam pov-intus esti uzita,
neniam rajtas esti uzota.
Kion do ni faru por ke neniam plu okazu la sa-
mo? Kiel ni kreu la mondon en kiu sen iu ajn
dubo armiloj ne bezoni as?
Ni jam ne plu rajtas solvi niajn konfliktojn kaj
decidi per konkuro de ion detruanta forto e
kiu flanko staras la Dio. Nun ni devas alpreni
aliajn metodojn por forigi konfliktojn, ekzem-
ple per interparoloj, negocoj, interkonsento
kaj le o.

Kelkaj libroj aperis okaze de la Kongreso. Inter
ili ni trovas speciale menciinda tiun titolitan:
Historio por malfermi estontecon. (Moder-
na Historio de inio, Japanio kaj Koreio).

iu Universala E-Kongreso havas iun specialan
temon, la t.n. “Kongresa Temo”, al kiu oni dedi-
as la efajn kongresajn debatojn kaj prelegojn.

La kongresa temo de la jaro 2007 titoli is: Okci-
dento en Oriento: akcepto kaj rezisto. Unua in-
terveno pri tiu afero estis, jam en la Solena Ina -
guro de la Kongreso, tiu de Tsuda Yukio, kiu pa-
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rolis en la japana lingvo. Sekve ni transskribas la
tradukon kiun faris pri i Kimura Gorou:
Bonan matenon. Koran dankon, ke vi invitis min. Mi
elkore gratulas pro okazigo de la 92-a Universala
Kongreso de Esperanto.
Certe estus adekvate i tie paroli Esperante, sed
bonvolu permesi min uzi mian gepatran lingvon. Mi
volas paroli pri la kongresa temo: “Okcidento en
Oriento: Akcepto kaj rezisto”.
i-jare inter januaro kaj majo mi instruis en univer-
sitato en Kalifornio kaj diversloke en Usono prelegis
pri mia temo: hegemonio a regado de la angla. Pri
tiu sperto mi volas raporti al vi hodia .
La kongresa temo interese esprimas la stre on in-
ter Oriento kaj Okcidento. Okcidento ja profunde
penetris en Orienton. Fakte Oriento multflanke okci-
denti is. Ekzemple la vivstilo de ni japanoj klare
montras tion. Ni alkutimi is al tio, man i Mc-
Donald’s kaj trinki Coca Cola. Ni vesti as ankaü
e ropstile kaj lo as e ropstile. Tradiciaj japanaj lo -
domoj apena restas.
Kial Okcidento povis tiom penetri tra la tuta mon-
do? Unu kialo estas, ke okcidentanoj kredas sian
kulturon kaj civilizon “universala” kaj altrudis per
milita kaj ekonomia povo tion al la tuta mondo.
Okcidentanoj evoluigis sciencon kaj teknikon, inva-
dis la tutan mondon
kaj asertas, ke la tu-
ta mondo i u okci-
denta. Per tia t.n.
“okcidenta universal-
ismo” kaj “kultura
imperiismo” la tuta
mondo okcidenti is.
Tiusence, “Okcidento
super Oriento” pli
ustas ol “Okcidento
en Oriento”. Oriento
devis akcepti okci-
denton. Tia okcident-
igo okazis en la tuta
mondo dum la lastaj
500 jaroj. Moderni o
fakte signifas okcidenti on de la tuta mondo.
Sed kiam orientanoj rimarkis, ke ili perdi as en troa
okcidentani o, ili komencis rezisti. Orientanoj klopo-
dis regajni suverenecon. Sed ekzemple en Japanio,
post la Dua Mondmilito, esti is la regado de “Usono
super Japanio”. Tio da ras is hodia . En la lastaj
60 jaroj, Japanio pli kaj pli usoni is.
Hodiaü oni parolas pri tutmondi o. Tio fakte estas
usoni o. Usona oj i is monda normo: Ekonomie la
dolaro kaj komunikade la angla.
u ni senreziste akceptu tian situacion? u ne in-
das pensi pri egaleca komunikado kaj lingva egal-
eco? Nun la angla regas super iuj aliaj lingvoj. Tiel
anglalingvanoj havas grandan avanta on, dum aliaj
spertas “lingvan diskriminacion”.

Mi diris al usonanoj, ke la regado de la angla ka -
zas “lingvan diskriminacion”. Ili energie kontra is
min, dirante, ke la mondo elektis la anglan. Kio es-
tas la problemo?
Mi refutis: “Nun ni ne havas la liberon NE elekti la
anglan.” Mi atentigis, ke la granda potenco de la
mondangla malebligas la uzadon de aliaj lingvoj.
Sed por usonanoj memevidenti as, ke la angla es-
tas la monda lingvo. Ili ne volis agnoski la ekziston
de la problemo.
Sed la reago de la usonanoj al miaj atentigoj jenis:
“Oni bezonas la anglan por travivi. La angla estas
losilo al sukceso kaj prospero.”
Mi refutis: “ iu lingvo kaj kulturo estas nemalhav-
ebla kaj protektindas.”
Ili ree kontra is: “Lingvo kaj kulturo iam an i as.
Krome, e se lingvo perdi us, kulturo restas.”
Mi denove refutis: “Lingvo ne estas distran ebla de
kulturo kaj identeco.”
Tiel la diskuto daüris senfine. ajne mia vidpunkto
okis usonanojn. Sed la fakto mem, ke ili energie
kontra is, estas signifoplena. Kiusence signifo-
plena? Ilia kontra staro al mia argumento fakte
montras, kiom gravas por ili la regado de la angla.
Estas danke al tiu fakto, ke ili tenas sian avanta an
pozicion en la mondo.

Mia starpunkto kon-
traüas uste tion.
Do estas tute na-
ture, ke anglalingv-
anoj malakceptas
kritikon, kiu mina-
cas ilian pozicion kaj
profiton. Mi anka
menciu alian gravan
aspekton. Al multaj
anglalingvanoj sim-
ple mankas la mora-
lo de egaleca komu-
nikado. Tial ili rigar-
das la regadon de la
angla kiel naturan
fe-nomenon.

Por forigi tian mal ustan konscion, necesas severa
rezisto. Mi mem klopodas rezisti verkante kaj pre-
legante pri la problemo de la angla regado.
Anka la Esperanto-movadon, mi rigardas kiel mov-
adon kontraü la mondangla. La ekzisto de Esperan-
to jam profunde pridemandas la regadon de la an-
gla. En mia hodia a parolo mi intencis konsciigi, ke
“Okcidento en Oriento” fakte signifas “Okcidento
super Oriento”. Nia defio estas egaligi rilaton inter
Oriento kaj Okcidento. Por tio simpla akcepto ne su-
fi as. Pli gravas rezisto.
Kaj por tia rezisto la Esperanto-movado povas ludi
gravan rolon. Ekzemple esperantistoj povas kontri-
bui al reformado de lingva instruado. Mi esperas
da ran evoluon de via agado.
Dankon pro via a skulto.



44

Pri tiu Kongresa Temo estis pliaj intervenoj kaj
prelegoj dum la kongresaj tagoj, kun diversaj
opinioj kaj malsaman vidpunkton. Ni resumos
aliajn du kun opinioj de aliaj japanoj pri la sama
temo. Usui Hiroyuki diris ke:
Oriento a Japanio havis jenan dilemon: en la tem-
po kiam e ropaj landoj koloniigis la mondon, do an-
ta pli ol cent jaroj, Japanio sentis bezonon lerni de
E ropo. Tamen ne pro simpatio, sed por povi pli bo-
ne rezisti okcidenton. La postan imperiisman politi-
kon de Japanio li klarigis per ia minuskomplekso de
la japanoj fronte al E ropo.

Siaflanke, Yamasaki Seiko deklaris:
En Japanio okazis la movado "El E ropo en Azion"
du fojojn. Unue en la malfrua 19a jarcento, kaj due
post la fino de la dua Mondmilito. La unua estis re-
akcio al "El Azio en E ropon" de Hukuzawa Yukiti, la
"Voltero en Azio", kaj la dua fare de la amaso sur la
tajdo de la reveno de patriotismo post la flagelant-
ismo. La dua estas akceptata de plimulto de la
japanoj, kio simbolas la reakcii on de tiu lando.
Mia starpunkto ne estas tia. Oriento kaj Okcidento
estas ne geografiaj konceptoj, sed historiaj.
Estas fluo de penso kiu rigardas la historion kiel
procedon de la malvolvi o de la libero. Mi akceptas
in kaj rigardas la Okcidenton la patrolando de la
libero, dum Azio simbolas la malliberon: Se citi el la
filozofio de la historio de Hegelo, en Azio la spirito
de la homo estis mergita ankora en la natureco,
kaj la individuo, ne akirinte en si la rajton de la li-
bereco kiel subjektiva personeco, dependas de la
naturaj akcidentoj. Tiu azia principo estis bazo de la

japana imperiismo kaj ankora nun de la reakcia
re imo. La tezo de la nuna Universala Kongreso ha-
vas ne pasintan sed prezencan signifon en tiu i
kongresa lando.

Kaj, kompreneble, anka la Kongresa Rezolucio
fari is e o de tiu debato. Sekve ni transskribas
tiun rezolucian tekston:

Rezolucio de la 92a Universala Kongreso de
Esperanto.

La 92a Universala Kongreso de Esperanto, kun-
veninta en Jokohamo (Japanio) kun 1900 parto-
prenantoj el 57 landoj kun la temo “Okcidento en
Oriento: akcepto kaj rezisto”,

Konstatinte, ke ideoj kaj influoj movi as am-
ba direkte inter “Okcidento” kaj “Oriento”, sed
ke pro la aktualaj neegalecoj tiu reciprokeco i is
nevidebla,

Konstatinte, ke tiu sama ka zo malhelpas
anka la fluon de ideoj kaj influoj inter aziaj
landoj,

Notinte, ke tro rigidaj konceptoj pri “Okcidento”
kaj ”Oriento” malhelpas interlokajn dialogojn, kaj

Notinte kun kontento, ke la 2008a jaro estas
proklamita fare de la enerala Asembleo de Unu-
i intaj Nacioj kiel Internacia Jaro de Lingvoj,

Rekomendas, ke la rilatoj inter civilizoj kaj kul-
turoj bazi u ne sur konflikto sed sur inter-
kompreni o, justeco kaj paco,
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Konfirmas la potencialon de Esperanto por
inter-ponti homojn de diversaj lingvoj kaj kul-
turoj,

Atentigas samtempe pri la akuta neceso konsci-
i i pri interkulturaj problemoj en kaj ekster la
Esperanto-komunumo, kaj rilati kun instancoj kaj
asocioj kiuj jam okupi as pri tiaj problemoj,

Deklaras, ke la ekesto de regiona kunlaboro an-
ka en Azio kaj aliaj mondopartoj estas esenca
anta kondi o por la plua disvolvi o de Esper-
antaj agadoj tie,

Esprimas la senkondi an subtenon de la Esper-
anto-komunumo al vera plurlingvismo kiel rimedo
por akceli unuecon en diverseco, kaj kura igas
esperantistojn energie labori por la plenumo de
la celoj de Unui intaj Nacioj por la Internacia Ja-
ro de Lingvoj.-

Krom tiuj rilate al la Kongresa Temo, estis pliaj
prelegoj dum la kongrestagoj. Ekzemple, tiuj or-
ganizitaj de la Internacia Kongresa Komitato,
dedi itaj al temoj kiel astronomio, medicino, geo-
grafio, filozofio, lingvo…
Anka estas kutima programero de la Universalaj
Kongresoj la okazigo de eneralaj asembleoj de
multaj el la diversaj asocioj, grupoj kaj organiz-
a oj de la ampleksa esperantista movado, inter ili,
kaj efe, la enerala Asembleo de Universala
Esperanto Asocio, en kiu oni elektis la novan
estraron.

Tri centoj da kongresanoj eestis kiam la nova es-
traro sin prezentis. eestis iuj novaj estraranoj
krom Loes Demmendaal, kiun anstata e prezentis
alia nederlandano, la eliranta estrarano Ans Bak-
ker. La diskuton el inter la publiko partoprenis la
eliranta prezidanto, Renato Corsetti.
Komence de la 90-minuta programero iu unuopa
estrarano diris kelkajn vortojn pri si mem.
Komencis la nova prezidanto Probal Dasgupta,
kiu rakontis, ke li naski is en Kolkato en Barato.
Lia denaska lingvo estas bengala. Li parolas an-
ka la anglan kaj la sanskritan. Li kreskis en Uso-
no. Li estas lingvisto, doktoro de New York Uni-
versity pri sintakso. Laboris pri la rolo de la angla
en Hindujo. Verkas kaj tradukas el la bangala.
Revenis al Kolkato, kie li naski is, anta unu ja-
ro. Membro de la Akademio de Esperanto ekde
1983, de 6 jaroj vic-prezidanto de la Akademio.
Ranieri Clerici rakontis, ke li naski is en la jaro
1940 en Italio. Li parolas la italan. Sekvis kla-
sikan liceon, li estis in eniero is anta kelkaj ja-
roj. Malkovris Esperanton estante 15-jara. Estis
prezidanto de Itala Esperantista Junularo, vic-
prezidanto de Itala Esperanto-Federacio, komitat-
ano de UEA.
Claude Nourmont, la sola restanta el la malnova
estraro, rakontis, ke i estas francino, sed lo as en
Luksemburgio de 30 jaroj. Estis estrarano de
UFE, prezidanto de TEJO, nun honora prezid-
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anto de TEJO. Redaktoro de "Le monde de l'
espéranto", estrarano de UFE pri kulturaj aferoj.
En la estraro, respondecos pri kulturo, kongresoj
kaj instruado, kiel en anta a estraro. Instruistino
pri filozofio; diplomoj pri psikologio kaj art-his-
torio. Laboris en biblioteko.
Barbara Pietrzak rakontis, ke i naski is en Var-
sovio. Konati is kun
Esperanto 15-jara. Li-
gita kun la movado
ekde la komenco, kun
Pola Esperanto-Junul-
aro. Redaktis "Polan
Esperantiston". Tuta
profesia aktivado estis
ligita al Esperanto,
pere de la Esperanto-
Redakcio de Pola Ra-
dio de 1968 is janu-
aro de tiu i jaro. Ins-
truisto, sed laboris pri
tio mallonge. Fakoj:
enerala sekretario kaj informado.

José Antonio Vergara rakontis, ke li venas el i-
lio, kaj ne el la efurbo, sed el la suda parto de la
lando. Reprezentas la
sia opinio periferion,
kun Probal Dasgupto
kaj Hori Jasuo. La tuta
nuna estraro reprezentas
tion, kio Esperanto es-
tas, alivorte tutmond-
i on, li opiniis. Liaj fa-
koj estas scienca kaj fa-
ka agado. La siaj pro-
praj vortoj li estas " is-
osta adepto de Zamen-
hof", fidela al niaj an-
ta uloj, "ni faru same
kaj e pli".
Hori Jasuo rakontis, ke
li venas el Japanio kaj
estas 65-jara. Esperantisti is kiel knabo. Patro es-
tis esperantisto. Intereso pri diversaj lingvoj. Fin-
lernis Esperanton anta 14 jaroj, ar atas lerni
lingvojn kaj amas pacon. De 20 jaroj serioze
lernis Esperanton. Estrarano de Japana Esperanto-
Instituto (JEI) pli ol 10 jarojn, respondecis pri "La
revuo orienta". Verkas mallongajn eseojn ekde
1998, "Raportoj el Japanio", aperis 10 kajeroj.
Anta 6 jaroj fari is prezidanto de la azia komi-
siono de UEA (KAEM), respondecis/os pri tri
aziaj kongresoj, en Seulo, Katmanduo, Benga-
loro. Respondecas pri Esperanto en Azio. Japanio

estas granda lando por Esperanto, i havas devon
sendi iun al UEA.
Loes Demmendaal estis prezentita fare de Ans
Bakker. El Rotterdam. Aktivis en Nederlanda
movado dum multaj jaroj. Prezidis la laboristan
asocion, kunlaboris kiam la 2 organizoj (ne trala
kaj laborista) kuni is. Volontulis en CO. Laboras

en financa-administra fa-
ko. Nun havas pli da
tempo. LKK-ano por UK
Rotterdam, pri ekskursoj.
Post la prezentado, la no-
va Prezidanto de UEA
salutis la eestantojn per
jenaj vortoj:
Estimataj geamikoj!
Mi estas estimanto de la
amikecoj. Mi salutas vin
en la nova rolo de via pre-
zidanto, kiu havas la privi-
legian devon konstante
a skulti vin. Esperanto es-
tas specife amika kaj a s-

kultema lingvo.
Ni donis unikan formon al nia helpemo ekde 1914.
Dum la Unua Mondmilito ni peris mesa ojn, man -

a ojn, medikamentojn
inter la militantaj landoj.
u nur dum milito ape-
ras tiaj ur oj? Ne! iam
ekfajras krizaj bezonoj,
u pro subita tertremo
ie, u pro konstanta nu-
tra omanko aliloke. Niaj
helpemaj komunik-rime-
doj devas iam esti pre-
taj a di la petojn de
akutaj bezonantoj kaj
trovi kapablulojn, kiuj
tuje kaj ta ge fajro-
brigados la fajrojn –
precize kiel dum militoj.
u tia eneralega, skol-
ta helpemado – okup-
i anta pri viktimoj de in-

undoj, de malsategoj, de tertremoj – estas vere
prioritata en movado por ne trala mondlingvo? Ni
jam respondis tiun demandon en 1914. Jes ja.
Ni estas helpema lingvanaro; ni kredas, ke la ling-
voj devas per ne trala pontado plibonigi sian komu-
nikreton. Kial? uste ar la plej drastaj suferantoj
bezonas esti atingataj kaj servataj fulmrapide. E
sur pli banala nivelo, ni iuj ja scias, ke la delegita
reto kaj aliaj UEA-strukturoj estas absolutaj anta -
kondi oj por nia kolektiva ekzisto, pli gravaj ol la
gramatiko.
La nuna estraro laboras por plifirmigi niajn ins-
tituciojn, uste ar ni vidas en ili la esencon kaj



47

estontecon de la zamenhofa lingvo. Venas 2008,
kiun UN deklaris la Internacia Jaro de la Lingvoj; kaj
ni centjari os! Vi, kiuj kongresas, kaj precipe tiuj
inter vi, kiuj staras e la sojlo de UEA kaj ne en nia
anaro, bonvolu ja ali i al la Asocio kaj kunagi kun
ni! Vi trovos, ke ni helpas atingi anka viajn celojn.

La lasta kunsido de la komitato de UEA, kiu
komenci is vendrede
matene ja la 9-a horo,
estis gvidita de la nova
prezidanto, Probal Da-
sgupta. En la komitata
kunsido estis nekutime
granda publiko, prok-
simume kvindek per-
sonoj.
La komisiono pri

statutoj de landaj kaj
fakaj asocioj raportis
pri la ali -peto de
Asocio de Esperantis-
toj de Ta ikio. La komitato decidis akcepti la
ali peton de la nova landa asocio.
La Internacia Ekzamena Komisiono de UEA kaj
ILEI havos novan konsiston post konfirma vo -
dono de ILEI en la sekva semajno. La la decido
de la komitato de UEA, Probal Dasgupta, kiu is
nun estis prezidanto de la Ekzamena Komisiono,
forlasas sian postenon por dedi i sin al sia nova
tasko kiel Prezidanto
de UEA. Prezidanto
de la Ekzamena Ko-
misiono i os Mireille
Grosjean.
Josep Franquesa Solé
estis elektita kiel ko-
mitatano C, kun la
celo ke li estu repre-
zentanto de UEA e la
Linguapax-instituto
de Unesko en Barce-
lono, Katalunio. Li
estas anka prezid-
anto de Kataluna Es-
peranto-Asocio, kiu tamen ne rajtas je rekta re-
prezenti o en la komitato de UEA, ar en His-
panio estas nur unu landa asocio de UEA: His-
pana Esperanto-Federacio.
En i tiu kunsido oni aprobis anka la bu eton de
UEA por la venonta jaro.
Tuj post la fini o de tiu komitata kunsido, estis
diskonigitaj la rezultoj de la Belartaj Konkursoj
de UEA. i-jare estis neniu konkursa o en la sek-
cio filmoj. La lastan tagon de la kongreso kronis

la a kcio, la tradicie sub la gvido de Humphrey
Tonkin, publika kunsido de la Akademio de Es-
peranto, kaj la internacia arta vespero.
Sabate matene je la deka komenci is la Solena
Fermo de la i-jara kongreso. En la komenco de
tiu akto, Sinjoro Osmo Buller, enerala direktoro

de UEA, prezentis la
podianojn. Sur la po-
dio sidis la nova estr-
aro kaj 3 eksaj prezid-
antoj de UEA, repre-
zentantoj de la Landa
Kongresa Komitato
kaj re isoro de i-jara
kongresa temo.
Dum la ferma ce-
remonio apartan aten-
ton vekis la urbestro
de Bjalistoko, Tade-
usz Truskolaski, kiu

parolante en bona Esperanto bonvenigis la gekon-
gresanojn al la jubilea Universala Kongreso en
Bjalistoko en la jaro 2009.
Sinjorino Barbara Pietrzak, nova sekretariino de
UEA, faris raporton pri la kongresaj laboroj. Usui
Hiroyuki, re isoro de i-jara UK en Jokohamo,
la tlegis la Kongresan Rezolucion, kiun ni trans-
skribis aparte.

Poste, la nova prezid-
anto de UEA Sinjoro
Probal Dasgupta faris
ferman paroladon. Si-
njoro Sibayama Zyu-
n'iti, prezidanto de
LKK de la 92-a UK,
transdonis la kongre-
san flagon al Ans
Bakker, reprezentan-
to de LKK de la
venontjara UK en
Roterdamo. Fine la
Prezidanto de UEA
Probal Dasgupta pro-

klamis la fermi on de la jokohama UK per mar-
telbato. Post la solena fermo jam ne estis pro-
grameroj, sed ankora dum du horoj funkciis la
kongresa libroservo. Je la dua horo posttagmeze
fermi is la pordoj de la i-jara Universala Kon-
greso de Esperanto.
Por la gekongresanoj en Jokohamo la afero estis
interesa anka de turisma vidpunkto, efe rilate al
ekskursoj. En la kongresa fotokolekto aperas
bildoj de la ekskurso al la fama monto Fu io.



Sinjorinoj, ĉu vi 
estas certaj ke 

estas tiel la kon-
gresa program-

ero de la "Inter-
kona Vespero"?

Katastrofe! Mi ne kapablas memori kie mi 
lasis la ŝlosilon de via ĉast-zono.

...kaj tiel, laŭlonge de la tutaj tria kaj kvara jarcen-
toj de nia erao, senĉese daŭris la dekadenco de la 
Romia Imperio, ĉefe en ties Okcidenta parto, kul-
minante per la krizo de la Imperiestra institucio...

Konsentite; ĉu 
en via hejmo aŭ 

en la mia?

Kian aĝon vi havas?

Mi estas dektri-jara.

Ho!, Dio! Vi 
tuj vestiĝu 
kaj foriru!

Diable! 
Alia super-

stiĉulo!

Vi denove gravedas. Kaj vi jam ha-
vas ses gefilojn. Vi scias kiom dolo-
ra estas por vi ĉiu gravediĝproce-
zo. Via edzo devus esti pli zorgema 

pri tio. 

Ho! Jes. Li, ja, sufiĉe zorgas. 
Sed la ceteraj ne.

Do, ĉu vi arde deziris veni en mian 
apartamenton?

Tutcerte. Mi tre volas koni 
vian novan komputilon.


